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1.	  Healing	  Arts	  Liquid	  Light	  Frequencies	  

1.1	  Inleiding	  
	  
Lichttrilling	  is	  het	  werkzame	  bestanddeel	  dat	  is	  opgeslagen	  in	  de	  vloeistof	  van	  de	  
Healing	  Arts	  Liquid	  Light	  Frequencies.	  Lichtfrequenties	  zijn	  informatievelden.	  De	  
drager	  van	  informatie	  is	  water	  en	  daarnaast	  brandewijn	  als	  conserveermiddel	  
(11%	  alcohol).	  
	  

1.1.1	  Licht	  genereert	  zelfgenezing	  
	  
De	  lichttrilling	  van	  een	  Healing	  Arts	  flesje	  activeert	  licht	  als	  bron	  van	  
zelfgenezing	  en	  werkt	  op	  de	  fijnstoffelijke	  lichamen;	  de	  emotionele,	  mentale	  en	  
spirituele	  lichamen.	  Deze	  sturen	  het	  fysieke	  lichaam	  aan.	  Daarnaast	  heeft	  het	  
fysieke	  lichaam	  een	  eigen	  intelligentie	  wat	  wij	  lichaamsintelligentie	  noemen.	  
Deze	  lichaamsintelligentie	  is	  aangesloten	  op	  ons	  Bron	  bewustzijn.	  Ons	  DNA	  is	  
een	  representant	  van	  dit	  lichaamsbewustzijn.	  Het	  is	  zuiver	  en	  eerlijk	  en	  de	  
informatie	  wordt	  niet	  gekleurd	  door	  emoties.	  De	  lichaamsintelligentie	  praat	  met	  
ons	  door	  gevoel	  en	  intuïtie.	  Veel	  mensen	  moeten	  opnieuw	  leren	  met	  het	  
lichaamsgevoel	  te	  communiceren	  omdat	  zij	  dit	  in	  hun	  kindertijd	  zijn	  gaan	  
onderdrukken.	  
De	  Healing	  Arts	  flesjes	  werken	  langs	  twee	  kanten.	  Zij	  herstellen	  de	  verbinding	  
met	  onze	  lichaamsintelligentie,	  gevoel	  en	  intuïtie	  worden	  sterker	  en	  vergroten	  
onze	  zelfsturing	  en	  mogelijkheid	  tot	  zelfgenezing.	  De	  Healing	  Arts	  flesjes	  
versterken	  de	  verbinding	  met	  ons	  Bronbewustzijn,	  het	  Hoger	  Zelf	  en	  andere	  
zelven.	  Dit	  geeft	  groei	  in	  bewustzijn	  en	  inzicht	  in	  het	  grote	  geheel	  en	  opent	  je	  
voor	  meer	  liefde	  voor	  jezelf	  en	  voor	  anderen.	  
	  

1.1.2	  Wij	  zijn	  kleur	  en	  lichtgeometrie	  
	  
Wij	  bestaan	  in	  fijnstoffelijke	  vorm	  uit	  een	  aaneenschakeling	  van	  lichtenergieën	  in	  
allerlei	  kleuren	  en	  gradaties	  van	  kleuren,	  plasma	  velden,	  geometrische	  vormen	  
en	  trillingsfrequenties.	  Iedere	  lichttrilling	  is	  een	  drager	  van	  informatie	  en	  geeft	  
impulsen	  aan	  ons	  bewustzijn.	  Iedere	  lichttrilling	  draagt	  ook	  een	  bepaalde	  
kwaliteit	  van	  liefde	  en	  geeft	  een	  impuls	  aan	  ons	  gevoel	  waarvan	  ons	  hart	  het	  
centrum	  is.	  Ieder	  flesjes	  Healing	  Arts	  draagt	  of	  vertegenwoordigt	  een	  bepaald	  
trillingsveld	  van	  liefde	  en	  bewustzijn.	  Als	  jij	  je	  aangetrokken	  voelt	  tot	  dit	  
bepaalde	  flesje,	  dan	  betekent	  het	  dat	  jouw	  Hoger	  Zelf	  of	  jouw	  
lichaamsintelligentie	  jou	  de	  signalen	  geeft	  dat	  jij	  toe	  bent	  om	  in	  jezelf	  die	  
lichttrilling	  te	  activeren	  die	  dit	  flesje	  vertegenwoordigt.	  
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1.1.3	  Herschrijven	  van	  wie	  je	  bent	  
	  
Je	  kunt	  naar	  emotionele	  en	  mentale	  blokkades	  kijken	  als	  energetische	  stagnaties,	  
de	  energie	  stroomt	  niet	  door	  in	  een	  bepaald	  lichaamsgebied.	  Wanneer	  wij	  
openstaan	  voor	  de	  reden	  van	  een	  stagnatie	  en	  voldoende	  liefde	  voor	  onszelf	  
voelen	  om	  de	  emotionele	  pijn	  die	  daar	  soms	  al	  levens	  lang	  opgeslagen	  ligt	  te	  
doorvoelen,	  dan	  kunnen	  wij	  dat	  lichaamsgebied	  overschrijven	  met	  onze	  ervaring	  
in	  het	  nu.	  De	  Healing	  Arts	  lichtfrequenties	  geven	  zowel	  het	  bewustzijn	  als	  het	  
liefdesveld	  dat	  nodig	  is	  voor	  herschrijving.	  Zij	  hebben	  een	  directe	  werking	  op	  de	  
doorstroming	  van	  alle	  lichtkanalen	  en	  de	  trillingsfrequentie	  ervan.	  Hoe	  hoger	  
jouw	  lichtveld	  trilt,	  hoe	  meer	  licht	  er	  door	  je	  velden	  stroomt.	  De	  Healing	  Arts	  
lichtfrequenties	  helpen	  je	  je	  lichttrilling	  te	  verhogen,	  nieuwe	  lichtvelden	  aan	  te	  
zetten	  en	  verstoringen	  op	  te	  lossen.	  Iedere	  verandering	  in	  jouw	  lichttrilling	  heeft	  
een	  effect	  op	  je	  bewustzijn	  van	  wie	  jij	  bent	  en	  je	  relatie	  tot	  het	  grotere	  geheel.	  
Zelfgenezing	  is	  een	  logisch	  gevolg	  van	  inzicht	  en	  grotere	  liefde	  voor	  wie	  jij	  in	  
essentie	  bent.	  
	  

1.1.4	  Aarding	  of	  ascentie?	  
	  
De	  Healing	  Arts	  Frequencies	  ondersteunen	  het	  proces	  van	  aarding.	  
Aarding	  is	  in	  eerste	  instantie	  een	  proces	  van	  ascentie	  en	  het	  vermogen	  om	  alle	  
lichtlichamen	  die	  om	  en	  in	  ons	  vibreren,	  volledig	  in	  het	  fysieke	  lichaam	  te	  
integreren.	  Als	  het	  fysieke	  lichaam	  meer	  op	  de	  lichtfrequentie	  resoneert,	  gaat	  de	  
trilling	  van	  ons	  lichaam	  omhoog	  en	  ondersteunen	  we	  het	  lichaam	  met	  het	  proces	  
van	  ascentie.	  Ascentie	  is	  de	  overgang	  van	  een	  driedimensionaal	  lichaam	  naar	  een	  
vijf	  dimensionaal	  lichaam.	  	  
Aarding	  is	  ook	  dat	  we	  onze	  lichtlichamen	  weer	  in	  verbinding	  brengen	  met	  de	  
lichtvelden	  van	  de	  aarde.	  Als	  mens	  zijn	  we	  hier	  op	  aarde	  om	  het	  spirituele	  in	  het	  
stoffelijke	  te	  manifesteren	  ofwel	  om	  alles	  in	  trilling	  en	  liefde	  te	  verhogen	  en	  van	  
de	  aarde	  een	  mooie	  en	  natuurlijke	  leefplek	  te	  maken.	  
Met	  dat	  ons	  fysiek	  lichaam	  op	  een	  hogere	  trilling	  werkt,	  verhoogt	  dat	  ook	  het	  
DNA	  (een	  hoger	  DNA	  percentage	  opent	  zich)	  en	  de	  feitelijke	  intelligentie	  van	  ons	  
lichaam	  en	  ons	  bewustzijn.	  Daarmee	  brengen	  we	  oplossingen	  naar	  voren	  voor	  de	  
aarde	  die	  gunstiger	  zijn	  voor	  het	  milieu	  en	  onszelf.	  
Aarding	  is	  ook	  om	  in	  het	  hier	  en	  nu	  te	  zijn.	  Deel	  van	  het	  werk	  met	  de	  Healing	  Arts	  
flesjes	  is	  om	  volledig	  aanwezig	  te	  zijn	  in	  wie	  je	  nu	  bent	  en	  alle	  op	  het	  verleden	  
gebaseerde	  patronen	  en	  reacties	  op	  te	  ruimen	  en	  te	  herschrijven.	  
Wij	  zijn	  geaard	  en	  in	  balans	  als	  we	  beseffen	  dat	  ons	  energiesysteem	  net	  zo	  ver	  
uitreikt	  in	  de	  dimensies	  als	  in	  de	  dimensionale	  lagen	  van	  de	  aarde.	  We	  
onderscheiden	  daarbij	  de	  vier	  chakra’s	  	  van	  de	  aarde:	  	  de	  dolfijnen	  laag,	  de	  holle	  
aarde,	  de	  walvis	  laag	  en	  het	  kernkristal	  van	  de	  aarde.	  Deze	  connecties	  geven	  ons	  
ook	  daadwerkelijke	  ervaringen	  van	  de	  energieën	  van	  de	  dolfijnen	  enz.	  in	  ons	  
lichaam.	  
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1.2	  Hoe	  te	  gebruiken?	  

1.2.1	  Inname	  
	  
Inname	  is	  belangrijk.	  In	  de	  inleiding	  beschreven	  wij	  hoe	  de	  lichtdruppels	  de	  
lichtlichamen	  activeren	  en	  uiteindelijk	  het	  emotionele,	  mentale	  en	  fysieke	  
lichaam	  herschreven	  worden.	  Waar	  wij	  bepaalde	  gevoelens	  onderdrukken,	  halen	  
we	  bewustzijn	  weg	  uit	  bepaalde	  lichaamsdelen.	  Waar	  geen	  bewustzijn	  is,	  is	  geen	  
lichtgeometrie.	  De	  lichtgeometrie	  is	  de	  aansturing	  van	  het	  veld	  van	  bewustzijn	  
en	  bepaalt	  de	  kwaliteit	  van	  het	  zelfgenezend	  vermogen	  van	  het	  fysieke	  lichaam.	  
Inname	  herstelt	  het	  veld	  van	  lichtgeometrie	  van	  organen,	  weefselvloeistoffen,	  
spieren,	  botten,	  de	  ruggengraat	  en	  de	  hersenen.	  Dit	  zet	  uiteraard	  een	  proces	  van	  
ontgiften	  op	  gang,	  dus	  het	  drinken	  van	  veel	  water	  is	  belangrijk.	  Inname	  van	  de	  
druppels	  geeft	  een	  verhoogde	  lichaamsdoorstroming	  en	  verhoogt	  de	  
fijngevoeligheid	  en	  de	  (buiten)	  zintuigelijke	  vermogens.	  
	  

1.2.2	  Hoeveel	  druppels?	  
	  
Belangrijk	  is	  om	  naar	  de	  eigen	  intuïtie	  te	  luisteren	  en	  te	  voelen	  hoeveel	  druppels	  
jouw	  lichaam	  wil.	  Dat	  kan	  van	  dag	  tot	  dag	  verschillen.	  De	  ene	  dag	  wil	  je	  druppels	  
innemen	  en	  druppels	  op	  je	  lichaam	  druppelen,	  de	  andere	  dag	  wil	  de	  drie	  
druppels	  en	  de	  volgende	  dag	  vijf.	  	  
De	  dosering	  hangt	  af	  van	  de	  lichtdoorlaatbaarheid	  en	  sensitiviteit	  van	  een	  fysiek	  
lichaam.	  	  
Bij	  het	  overdag	  innemen	  van	  een	  remedie	  ondersteunt	  de	  lichtremedie	  om	  in	  
liefde	  bij	  jezelf	  te	  blijven	  in	  wie	  je	  nu	  bent.	  ‘s	  Nachts	  ondersteunt	  een	  
lichtfrequentie	  je	  om	  geen	  ongewenste	  energieën	  toe	  te	  laten	  en	  jouzelf	  te	  
verbinden	  met	  jouw	  andere	  zelven	  en	  lichtenergieën	  van	  andere	  ‘beings’	  buiten	  
tijd	  en	  ruimte.	  
	  
Als	  je	  het	  lastig	  vindt	  om	  goed	  te	  voelen	  welke	  dosering	  voor	  jou	  juist	  is,	  dan	  is	  
een	  goed	  gemiddelde:	  2	  x	  2	  druppels	  per	  dag.	  Het	  liefst	  innemen	  ’s	  ochtends	  voor	  
je	  opstaat	  en	  ’s	  avonds	  als	  je	  naar	  bed	  gaat	  zodat	  je	  even	  de	  tijd	  hebt	  om	  door	  te	  
voelen	  wat	  de	  druppels	  in	  je	  lichaam	  doen.	  
Ook	  kun	  je	  naar	  gevoel	  en	  intuïtie	  een	  druppel	  op	  de	  huid	  aanbrengen,	  
bijvoorbeeld	  hoofd,	  voetzolen,	  ruggengraat,	  hart	  en	  derde	  oog.	  Iedere	  plek	  is	  
in	  principe	  goed	  en	  de	  druppel	  doet	  ter	  plekke	  zijn	  schoonmaak	  en	  
ophogingswerk.	  
	  

	  1.2.3	  Energetische	  werking	  
	  
De	  lichtremedies	  vergroten	  jouw	  bewustzijn	  omdat	  je	  met	  hulp	  van	  de	  
lichtremedies	  informatie	  ontvangt	  door	  helder	  voelen,	  zien,	  horen,	  ruiken	  of	  
weten.	  Deze	  velden	  van	  informatie	  bestrijken	  de	  eigen	  kindertijd	  en	  vorige	  
levens	  tot	  in	  de	  tijd	  van	  Atlantis,	  Lemurië	  en	  de	  oorsprong	  van	  de	  aarde.	  De	  
lichtremedies	  activeren	  het	  galactisch	  bewustzijn;	  velden	  van	  informatie	  voorbij	  
de	  aarde	  en	  levens	  op	  planeten,	  sterren	  en	  lichtschepen	  met	  een	  hogere	  
lichtfrequentie	  dan	  de	  aarde.	  Je	  krijgt	  meer	  inzicht	  in	  het	  totaal	  van	  jouw	  andere	  
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‘zelven’	  en	  wordt	  ondersteund	  om	  de	  andere	  zelven	  te	  integreren	  in	  jouw	  aardse	  
realiteit	  zodat	  dit	  een	  uitdrukking	  wordt	  van	  jouw	  totale	  bewustzijn.	  
	  

1.2.4	  Energetische	  reactie	  
	  
Als	  je	  druppels	  inneemt	  of	  een	  flesje	  vasthoud,	  kan	  dit	  een	  behoorlijke	  
lichamelijke	  reactie	  geven.	  Het	  lichaam	  geeft	  de	  opgeslagen	  informatie	  van	  een	  
blokkade	  vrij	  en	  de	  oorzaak	  waarom	  een	  blokkade	  ontstaan	  is.	  Dit	  kan	  gebeuren	  
in	  de	  vorm	  van	  fysieke	  reacties	  als	  trillen,	  schudden	  of	  koude	  en	  warmte	  
sensaties,	  in	  de	  vorm	  van	  emotionele	  reacties	  en/of	  in	  de	  vorm	  van	  beelden,	  
geluiden,	  woorden	  en	  geuren.	  Jouw	  lichaamsbewustzijn	  weet	  precies	  wat	  jij	  
nodig	  hebt	  om	  de	  doorstroming	  van	  lichtenergie	  in	  je	  lichaam	  te	  veranderen,	  dus	  
alle	  beweging	  en	  trilling	  is	  ondersteunend	  daaraan.	  Het	  beste	  advies	  is	  om	  dit	  
gewoon	  te	  laten	  gebeuren	  en	  het	  niet	  te	  willen	  weten	  wat	  er	  gebeurt.	  Als	  je	  in	  je	  
bed	  ligt	  en	  dit	  gebeurt,	  dan	  ben	  je	  volkomen	  veilig.	  Trilt	  je	  lichaam	  erg	  hard,	  dan	  
is	  het	  innemen	  van	  een	  paar	  extra	  druppels	  vaak	  de	  ondersteuning	  die	  je	  lichaam	  
nodig	  heeft	  om	  tot	  rust	  te	  komen	  (en	  het	  doorstromingsproces	  rond	  te	  maken).	  
De	  energetische	  reactie	  is	  belangrijk	  omdat	  we	  daarmee	  het	  lichaam	  de	  ruimte	  
geven	  haar	  eigen	  wijsheid	  en	  zelfgenezend	  vermogen	  te	  activeren	  zodat	  zij	  het	  
energetische	  raster	  of	  grid	  voor	  het	  fysieke	  lichaam	  kan	  verschuiven	  en	  ophogen.	  
	  

1.3	  Mogelijkheden	  van	  gebruik	  van	  de	  Healing	  Arts	  druppels	  

1.3.1	  Inname	  bij	  ziekte	  
	  
De	  Healing	  Arts	  kun	  je	  gebruiken	  bij	  uiteenlopende	  psychosomatische	  klachten	  
voor	  ondersteuning	  en	  activering	  van	  het	  zelfgenezend	  vermogen.	  Voorbeelden	  
zijn	  ME,	  burn-‐out,	  eczeem,	  zware	  hoofdpijn,	  astma,	  ADHD,	  vormen	  van	  autisme	  
en	  vele	  andere	  psychische	  en	  soms	  meer	  fysieke	  klachten	  bij	  volwassenen	  en	  
kinderen.	  Met	  name	  kinderen	  zijn	  soms	  zo	  gevoelig	  dat	  een	  flesje	  Healing	  Arts	  
ook	  bij	  acute	  klachten	  het	  zelfgenezend	  vermogen	  direct	  activeert.	  
Alle	  psychische	  en	  lichamelijke	  klachten	  zijn	  in	  wezen	  een	  uitnodiging	  tot	  
bewustwording	  en	  om	  eerder	  naar	  de	  signalen	  van	  je	  lichaam,	  je	  gevoel	  en	  intuïtie	  te	  
luisteren.	  	  
	  

1.3.2	  De	  druppels	  bij	  kinderen	  
	  
Voor	  de	  kinderen	  van	  deze	  tijd	  zijn	  de	  Healing	  Arts	  een	  geweldige	  ondersteuning	  
om	  zich	  thuis	  te	  voelen	  op	  aarde,	  omdat	  de	  lichtremedies	  hen	  spiegelen	  en	  zij	  
zich	  in	  de	  velden	  van	  de	  flesjes	  herkennen.	  Kinderen	  kiezen	  zelf	  ‘de	  flesjes’	  
waarmee	  zij	  willen	  werken.	  Bij	  kinderen	  werken	  de	  flesjes	  snel	  en	  zij	  geven	  zelf	  
aan	  als	  het	  ‘klaar’	  is.	  	  De	  Healing	  Arts	  activeren	  de	  intuïtieve	  vermogens	  van	  de	  
kinderen	  en	  brengen	  ze	  terug	  bij	  Zich	  Zelf.	  Zie	  artikelen	  hierover	  op	  de	  website	  
www.healingarts.nl.	  Als	  je	  je	  aangesproken	  voelt	  om	  zelf	  met	  kinderen	  te	  werken	  
of	  in	  je	  eigen	  innerlijke	  kind	  meer	  vrijheid,	  creativiteit	  en	  multi-‐dimensionaliteit	  
te	  erkennen,	  zijn	  er	  cursussen	  ‘Coachen	  van	  kinderen’	  of	  “Innerlijke	  kind	  
workshop’.	  
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Een	  aantal	  leerkrachten	  werkt	  met	  de	  Healing	  Arts	  in	  de	  klas.	  Dit	  verhoogt	  de	  
concentratie	  en	  geeft	  de	  kinderen	  meer	  innerlijke	  rust.	  
	  

1.3.3	  Geboorte	  en	  stervensbegeleiding	  
	  
De	  Healing	  Arts	  Liquid	  Light	  Frequencies	  helpen	  bij	  geboorte	  en	  sterven,	  beiden	  
zijn	  overgangen	  van	  de	  hogere	  dimensies	  naar	  de	  aarde	  of	  van	  de	  aarde	  naar	  de	  
sferen.	  	  
Geboorte	  verloopt	  met	  meer	  gemak	  en	  ontspanning,	  omdat	  de	  inkomende	  ziel	  de	  
lichtvelden	  herkent	  waar	  hij	  vandaan	  komt	  en	  daarmee	  makkelijker	  kan	  
incarneren.	  Het	  stervensproces	  verloopt	  rustiger	  en	  blijer,	  omdat	  de	  ziel	  in	  het	  
fysieke	  lichaam	  al	  de	  liefdestrilling	  van	  de	  hogere	  dimensies	  van	  ‘na	  de	  dood’	  kan	  
ervaren,	  waardoor	  angst	  om	  dood	  te	  gaan	  minder	  speelt	  en	  de	  ziel	  rustiger	  zijn	  
lichaam	  kan	  verlaten.	  
	  

1.3.4	  Dieren	  en	  planten	  
	  
De	  Healing	  Arts	  Liquid	  Light	  Frequencies	  zijn	  heel	  goed	  bruikbaar	  bij	  dieren,	  
planten,	  bossen	  en	  huizen.	  Een	  dier	  wordt	  met	  de	  Healing	  Arts	  geholpen	  om	  zich	  
zijn	  zielenaard	  te	  herinneren	  en	  reageert	  direct	  op	  het	  veld	  van	  
onvoorwaardelijke	  liefde	  dat	  de	  flesjes	  bevatten.	  Een	  dier	  heeft	  een	  groter	  zelf	  
herstellend	  vermogen	  omdat	  het	  niet	  de	  emotionele	  en	  mentale	  velden	  draagt	  
zoals	  een	  mens.	  	  
Alle	  levende	  systemen	  kunnen	  met	  behulp	  van	  de	  Healing	  Arts	  beter	  
functioneren:	  de	  lichtfrequentie	  wordt	  verhoogd,	  de	  vitaliteit	  neemt	  toe	  en	  de	  
weg	  wordt	  vrij	  gemaakt	  voor	  (her)verbinding	  met	  deva’s.	  
	  

1.4	  Cursussen	  Healing	  Arts	  Therapie	  
	  
Als	  je	  voelt,	  dat	  het	  energetisch	  werk	  belangrijk	  is	  en	  je	  er	  meer	  van	  wilt	  
begrijpen,	  dan	  raden	  we	  je	  aan	  een	  van	  de	  Healing	  Arts	  cursussen	  te	  volgen	  in	  de	  
Healing	  Arts	  Therapie.	  
	  
Er	  zijn	  verschillende	  cursussen:	  
Basiscursus:	  Een	  eendaagse	  cursus	  over	  de	  werking	  van	  de	  verschillende	  
lichtremedies,	  inzicht	  in	  de	  samenhang	  tussen	  lichtenergie	  en	  bewustzijn.	  inzicht	  in	  
de	  metafysica	  van	  de	  lichtremedies	  en	  praktische	  toepassing	  van	  de	  remedies.	  
Verdiepingscursus:	  Inmiddels	  zijn	  er	  drie	  elkaar	  opvolgende	  verdiepingscursussen.	  
Het	  thema	  van	  de	  eerste	  verdiepingscursus	  is	  healing	  van	  alle	  aarde-‐incarnaties,	  
familiekarma,	  de	  kindertijd	  en	  het	  huidige	  leven.	  De	  tweede	  verdiepingscursus	  
betreft	  het	  aarden	  in	  andere	  bewustzijnsrealiteiten,	  het	  uitbreiden	  van	  het	  
bewustzijn	  als	  galactische	  wereldburger	  en	  het	  helen	  van	  en	  herverbinden	  met	  
planetaire	  incarnaties,	  met	  de	  kabbala	  en	  het	  healen	  op	  DNA	  niveau,.	  De	  derde	  
verdiepingscursus	  	  betreft	  het	  handelen	  als	  creator	  vanuit	  de	  Ik	  Ben	  Aanwezigheid.	  
In	  de	  verdiepingscursussen	  leer	  je	  werken	  met	  je	  eigen	  intuïtie	  en	  bewustzijnsgroei	  
en	  het	  synchrone	  proces	  van	  heel	  wording.	  
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Actuele	  cursusdata,	  uitgebreide	  cursusinformatie	  en	  prijzen	  vind	  je	  op:	  
www.healingarts.nl.	  	  
Bovenstaande	  verdiepingscursussen	  worden	  gegeven	  door	  een	  aantal	  docenten	  
Healing	  Arts	  die	  zowel	  de	  basiscursus	  als	  hun	  eigen	  verdiepingscursussen	  vanuit	  hun	  
specifieke	  achtergrond	  en	  bezieling	  geven:	  
http://www.healingarts/nl/docententeam	  
	  

1.5	  Website	  
	  
www.healingarts.nl	  is	  een	  uitgebreide	  website	  met:	  
–	  informatie	  over	  nieuwe	  series	  
–	  blogs	  van	  therapeuten	  met	  hun	  ervaringen	  
–	  recente	  cursusinformatie	  en	  agenda	  voor	  lezingen	  en	  workshops	  
–	  therapeuten	  die	  met	  de	  Healing	  Arts	  werken	  in	  verschillende	  disciplines	  
–	  nieuwsbrieven	  
–	  artikelen	  die	  zijn	  verschenen	  in	  de	  nieuwsbrief	  van	  Healing	  Arts	  
–	  artikelen	  in	  bladen	  zoals	  o.a.	  ‘Educare’	  en	  ‘Spiegelbeeld’	  
–	  een	  uitgebreide	  literatuurlijst	  voor	  verdere	  studie	  en	  verdieping	  
–	  toepasselijke	  films,	  inspirerende	  interviews	  
De	  website	  is	  ook	  	  in	  het	  Engels	  beschikbaar.	  	  
	  

1.6	  Achtergrond	  Healing	  Arts	  
	  

Joanne	  van	  Wijgerden	  ontwikkelt	  de	  Liquid	  Light	  Frequencies	  dozen	  en	  sprays.	  
Zij	  werkt	  hierin	  in	  co-‐creatie	  met	  zowel	  fysieke	  mensen	  als	  met	  ‘beings’	  uit	  de	  
geestelijke	  wereld.	  Iedere	  doos	  of	  spray	  heeft	  een	  eigen	  bewustzijnsveld	  dat	  
aangeeft	  hoe	  het	  tot	  stand	  wil	  komen.	  Joanne	  is	  wat	  je	  noemt	  een	  klank-‐
alchemist.	  Een	  alchemist	  verandert	  lood	  in	  goud.	  Op	  bewustzijnsgebied	  betekent	  
dit	  dat	  de	  lagere	  trilling	  van	  de	  gedachtewereld	  van	  het	  ego	  (met	  zijn	  gebrek,	  
tekort,	  lijden,	  angst,	  vasthouden	  aan	  het	  oude)	  aangeraakt	  wordt	  door	  de	  hogere	  
bewustzijnsvelden	  van	  de	  Ik	  Ben	  (onvoorwaardelijke	  liefde	  en	  
eenheidsbewustzijn)	  en	  onze	  andere	  zelven	  en	  multi-‐dimensionaliteit.	  Meer	  en	  
meer	  is	  het	  belangrijk	  dat	  wij	  de	  nieuwe	  mogelijkheden	  na	  2012	  omzetten	  in	  
nieuwe	  potenties	  en	  het	  openen	  van	  nieuwe	  tijdlijnen.	  Wij	  ervaren	  meer	  en	  meer	  
dat	  wijzelf	  liefde	  zijn	  en	  dat	  het	  doel	  op	  aarde	  is	  om	  in	  eenheid	  en	  afstemming	  
met	  onze	  multidimensionale	  zelven	  hier	  op	  aarde	  te	  leven	  en	  vanuit	  ons	  
oneindige	  potentieel	  een	  mooie	  en	  leefbare	  aarde	  te	  creëren	  met	  elkaar.	  
	  
Joanne	  heeft	  een	  academische	  achtergrond	  en	  heeft	  opleidingen	  gevolgd	  op	  het	  
gebied	  van	  healing	  en	  spiritualiteit.	  Zij	  maakt	  sinds	  1997	  de	  flesjes	  Healing	  Arts	  
en	  werkt	  sindsdien	  als	  pionier,	  inspirator	  en	  facilitator	  en	  geeft	  lezingen	  en	  
workshops	  op	  het	  gebied	  van	  multi-‐dimensionaliteit	  en	  Coachen	  van	  Kinderen	  
en	  nieuwe	  thema’s	  die	  zich	  aandienen.	  Zij	  heeft	  12	  jaar	  lang	  therapeuten	  en	  
docenten	  getraind	  in	  het	  werken	  met	  de	  Healing	  Arts.	  Op	  dit	  moment	  is	  er	  een	  
groep	  docenten	  die	  dit	  werk	  met	  veel	  passie	  doen.	  
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‘Ik	  wens	  je	  het	  wonder	  toe	  van	  het	  omarmen	  van	  jouw	  multi-‐dimensionaliteit,	  jouw	  
innerlijke	  kind(eren),	  toenemende	  scheppingskracht	  en	  om	  in	  liefde	  jezelf	  te	  zijn.	  
Geluk,	  vrede,	  extase,	  vernieuwing,	  speelsheid	  en	  creativiteit	  zijn	  hier	  en	  nu.	  Dat	  de	  
Healing	  Arts	  lichtfrequenties	  jou	  mogen	  ondersteunen	  om	  dit	  direct	  te	  ervaren,	  
	  
Een	  harte-‐groet,	  	  
	  
Joanne	  van	  Wijgerden	  
	  
	  

1.7	  Disclaimer	  
	  
N.B.	  De	  Healing	  Arts	  series	  vallen	  onder	  de	  warenwet	  en	  zijn	  geen	  geneesmiddel.	  
Dat	  houdt	  in	  dat	  uitsluitend	  een	  energetische	  ondersteuning	  wordt	  gegeven	  met	  
de	  lichtfrequenties	  (zie	  Gerber)	  en	  nooit	  aanspraak	  gemaakt	  kan	  worden	  dat	  een	  
lichtfrequentie	  genezend	  werkt	  op	  een	  bepaalde	  ziekte.	  Wel	  kunnen	  we	  zeggen	  
dat	  herstel	  van	  het	  fijnstoffelijke	  lichaam	  en	  verhoging	  van	  de	  trillingsfrequentie	  
het	  zelfgenezend	  vermogen	  van	  het	  lichaam	  herstelt	  en	  dat	  afwezigheid	  van	  
energetische	  blokkades	  in	  het	  lichaam	  leidt	  tot	  een	  optimale	  gezondheid.	  
Als	  de	  behandeling	  in	  overeenstemming	  is	  met	  de	  universele	  wet	  van	  liefde	  geeft	  
de	  lichttrilling	  van	  de	  Healing	  Arts	  Liquid	  Light	  Frequencies	  een	  nieuwe	  
energetische	  structuur	  aan	  het	  fysieke	  lichaam,	  wat	  vreugde,	  licht	  en	  
handelingskracht	  geeft	  als	  nieuwe	  staat	  van	  Zijn.	  	  
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2.	  Manifesting	  Miracles	  
	  

2.1	  Korte	  omschrijving	  doos	  
	  
De	  doos	  Manifesting	  Miracles	  is	  allereerst	  een	  ondersteuning	  om	  meer	  
verbinding	  te	  voelen	  en	  ervaren	  en	  een	  directere	  relatie	  te	  krijgen	  met	  het	  
proces	  van	  manifestatie	  van	  ‘wonderen’,	  door	  een	  proces	  van	  synchroniciteit	  op	  
een	  manier	  die	  ver	  voorbij	  het	  bevattingsvermogen	  van	  ons	  driedimensionaal	  
(3D)	  bewustzijn	  gaat.	  
	  
De	  doos	  Manifesting	  Miracles	  versterkt	  jouw	  vermogen	  om	  in	  bewust	  contact	  te	  
zijn	  met	  een	  veel	  grotere	  werkelijkheid	  van	  vijfdimensionaal	  bewustzijn	  en	  
hoger.	  De	  doos	  is	  een	  ondersteuning	  aan	  kinderen	  en	  volwassenen	  om	  
aangeboren	  subtiele	  vermogens	  weer	  helder	  en	  actief	  in	  hun	  bewustzijn	  te	  
krijgen.	  De	  oorspronkelijke	  multidimensionaliteit	  en	  vermogens	  om	  je	  eigen	  
opgebouwde	  wijsheid	  te	  herinneren	  en	  informatie	  te	  downloaden	  in	  verbinding	  
met	  planten,	  dieren,	  water,	  elven,	  eigenlijk	  alle	  aspecten	  van	  de	  schepping.	  Dat	  
proces	  begint	  in	  de	  baarmoeder	  en	  volwassenen	  die	  dit	  proces	  van	  herinneren	  
erkennen	  in	  zichzelf	  en	  ruimte	  maken	  in	  hun	  leven	  voor	  deze	  connecties,	  geven	  
een	  bedding	  aan	  (hun)	  kinderen	  om	  hetzelfde	  te	  doen.	  
	  
De	  doos	  Manifesting	  Miracles	  helpt	  je	  ook	  om	  om	  te	  gaan	  met	  de	  aspecten	  die	  
multidimensioneel	  zijn	  met	  zich	  meebrengt:	  grenzen	  verdwijnen,	  je	  bent	  op	  
meer	  plaatsen	  tegelijkertijd,	  je	  hoort	  anderen	  denken,	  ontmoeting	  en	  herkenning	  
van	  jouw	  andere	  zelven	  zowel	  in	  aardse	  sferen	  als	  galactische	  sferen.	  	  
De	  flesjes	  vergroten	  je	  sensitiviteit,	  je	  voelt	  en	  ervaart	  veel	  meer	  in	  jezelf	  en	  bij	  
anderen.	  	  De	  flesjes	  helpen	  je	  tegelijkertijd	  daarmee	  om	  te	  gaan	  met	  een	  groeiend	  
besef	  en	  gevoel	  van	  liefde	  dat	  de	  ander	  jou	  reflecteert	  en	  andersom.	  	  
De	  doos	  geeft	  je	  ook	  de	  basis	  in	  jezelf	  om	  je	  verankerd	  en	  veilig	  te	  voelen	  in	  je	  
multidimensionaliteit	  en	  alle	  veranderingen	  die	  dat	  kan	  genereren	  in	  je	  leven.	  
	  
	  

2.2	  Uitgebreide	  omschrijving	  doos	  
	  

2.2.1	  Inleiding	  
	  
De	  doos	  Manifesting	  Miracles	  is	  allereerst	  een	  ondersteuning	  om	  meer	  
verbinding	  te	  voelen	  en	  ervaren	  en	  een	  directere	  relatie	  te	  krijgen	  met	  het	  
proces	  van	  manifestatie	  van	  wonderen,	  dingen	  die	  voorbij	  het	  
bevattingsvermogen	  van	  ons	  driedimensionaal	  (3D)	  bewustzijn	  gaan.	  
De	  doos	  Manifesting	  Miracles	  activeert	  in	  jou	  het	  vermogen	  om	  in	  meer	  bewust	  
contact	  te	  zijn	  met	  jouw	  andere	  zelven.	  Zowel	  de	  zelven	  die	  samenwerken	  met	  
de	  fijnstoffelijke	  elementen	  zoals	  elven,	  draken	  en	  jouw	  gnomendelen,	  als	  met	  
jouw	  sterren-‐	  en	  galactische	  zelven.	  Onze	  multi-‐dimensionaliteit	  is	  ver	  reikend.	  
De	  ene	  mens	  zal	  zich	  in	  bepaalde	  sterrenstelsels	  herkennen	  zoals;	  Arcturus,	  
Pleiaden	  of	  Venus,	  andere	  mensen	  zullen	  voelen	  dat	  zij	  veel	  meer	  verbindingen	  
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hebben.	  Sommige	  mensen	  ervaren	  hun	  andere	  zelven	  als	  hun	  begeleiders.	  Hoe	  je	  
het	  ervaart	  maakt	  niet	  uit,	  het	  is	  meer	  een	  kwestie	  van	  perspectief.	  
	  

2.2.2	  Manifesting	  Miracles	  brengt	  meer	  bewustzijn	  in	  het	  proces	  van	  manifestatie	  	  
	  
Manifestatie	  vindt	  plaats	  doordat	  wij	  in	  samenwerking,	  in	  co-‐creatie,	  met	  onze	  
andere	  zelven	  een	  idee	  of	  verlangen	  uitwerken.	  Vanuit	  het	  3D	  perspectief	  
doorloop	  je	  alle	  praktische	  stappen	  van	  manifestatie	  om	  van	  het	  idee	  van	  een	  
stoel	  tot	  de	  uiteindelijke	  stoel	  te	  komen	  waar	  je	  op	  kunt	  zitten.	  In	  3D	  ben	  je	  
gewend	  om	  veel	  werk	  te	  verzetten,	  om	  alle	  stappen	  van	  manifestatie	  te	  
doorlopen:	  het	  tekenen	  van	  het	  ontwerp,	  het	  kopen	  van	  het	  juiste	  hout,	  het	  
zagen,	  het	  in	  elkaar	  zetten,	  verven	  en	  aflakken.	  Het	  is	  een	  heel	  proces	  voor	  je	  zelf	  
een	  stoel	  gemaakt	  hebt.	  
Het	  proces	  van	  manifestatie	  waar	  we	  het	  hier	  over	  hebben	  kan	  veel	  complexer	  
en	  omvattender	  zijn.	  Ik	  wil	  hier	  een	  leuk	  voorbeeld	  benoemen	  wat	  plaats	  vond	  
tijdens	  de	  manifestatie	  van	  de	  doos	  Manifesting	  Miracles.	  Mijn	  partner	  en	  ik	  zijn	  
in	  samenwerking	  met	  anderen	  al	  jaren	  op	  zoek	  naar	  een	  stuk	  grond	  om	  daar	  een	  
soort	  ‘community’	  voor	  jongeren	  en	  kinderen	  te	  starten.	  De	  procedures	  voor	  
grond	  in	  Nederland	  zijn	  omslachtig	  en	  aan	  veel	  regels	  en	  beperkingen	  gebonden.	  
Gebouwen	  moeten	  aan	  eindeloos	  veel	  eisen	  voldoen	  en	  een	  vrij	  ontwerp	  is	  
moeilijk	  te	  realiseren.	  We	  hebben	  in	  de	  loop	  van	  de	  jaren	  mensen	  leren	  kennen	  
die	  bijna	  fulltime	  bezig	  zijn	  om	  in	  overleg	  met	  gemeentes	  de	  voorwaarden	  te	  
genereren	  om	  hun	  eigen	  variant	  van	  een	  community	  te	  starten.	  Dat	  hebben	  wij	  
altijd	  als	  te	  omslachtig	  ervaren	  en	  we	  willen	  eigenlijk	  onze	  tijd	  niet	  besteden	  aan	  
het	  bewerken	  van	  een	  bureaucratisch	  apparaat.	  En	  dan	  ineens,	  wonder	  of	  toeval,	  
wordt	  er	  in	  Almere,	  centraal	  in	  Nederland,	  een	  stuk	  grond	  van	  4.300	  hectare	  
vrijgemaakt	  waar	  mensen	  in	  alle	  vrijheid	  een	  stuk	  grond	  kunnen	  kopen	  en	  
bebouwen	  naar	  eigen	  inzicht,	  zonder	  ingewikkelde	  procedures	  en	  regels,	  
afgezien	  van	  enkele	  algemene	  richtlijnen.	  
	  
Het	  proces	  van	  synchroniciteit	  maakt	  dat	  ideeën,	  wensen	  en	  verlangens,	  
opgepikt	  worden	  door	  onze	  andere	  zelven,	  die	  dan	  in	  de	  andere	  dimensies	  
samenwerken	  met	  de	  andere	  zelven	  van	  andere	  mensen	  en	  zo	  ideeën	  genereren	  
en	  uitwerken	  en	  nieuwe	  mogelijkheden	  creëren.	  De	  kwaliteit	  van	  de	  vijfde	  en	  
hogere	  dimensies	  is,	  dat	  er	  geen	  beperkingen	  zijn	  aan	  creativiteit,	  er	  zijn	  geen	  
andere	  regels	  dan	  ‘de	  basis	  van	  liefde’	  en	  ‘geen	  schade	  doen	  aan	  anderen,’	  en	  
iedereen	  handelt	  vanuit	  eenheid	  en	  afstemming	  met	  het	  grote	  geheel.	  	  
	  
Manifesting	  Miracles	  activeert	  in	  ons	  alle	  velden	  die	  nodig	  zijn	  voor	  deze	  nieuwe	  
vormen	  van	  manifestatie:	  	  

• het	  activeert	  onze	  mogelijkheid	  tot	  het	  genereren	  van	  holografische	  
velden	  van	  waaruit	  we	  nieuwe	  scheppingsvormen	  genereren;	  

• het	  vergroot	  ons	  vermogen	  tot	  verbinding	  met	  galactisch	  velden	  en	  
hogere	  frequentievelden;	  

• het	  ondersteunt	  ons	  om	  alle	  oude	  vormen	  los	  te	  laten	  en	  ons	  te	  laten	  
inspireren	  door	  een	  vrije	  denkgeest	  en	  door	  onze	  andere	  zelven	  die	  
zonder	  grenzen	  zijn;	  
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• het	  versterkt	  ons	  liefdesveld	  op	  alle	  lagen	  van	  zijn:	  zowel	  met	  de	  natuur,	  
de	  elementen,	  alle	  fijnstoffelijk	  wezens	  op	  aarde	  en	  galactisch;	  

• het	  versterkt	  de	  telepathische	  communicatie	  met	  alle	  wezens;	  
• het	  versterkt	  ons	  vermogen	  tot	  het	  genereren	  van	  synchroniciteit:	  het	  

samenvallen	  van	  gebeurtenissen	  op	  het	  juiste	  moment	  of	  als	  ‘toeval’;	  
• het	  brengt	  ons	  meer	  in	  een	  zijn-‐stand	  in	  plaats	  van	  een	  doe-‐stand;	  
• het	  activeert	  en	  heractiveert	  ons	  natuurlijke	  vermogen	  als	  mens,	  wat	  we	  

als	  kind	  bij	  ons	  dragen,	  om	  ons	  leven	  vanuit	  zelfsturing	  en	  zelfregulering	  
aan	  te	  sturen,	  op	  basis	  van	  onze	  eigen	  wijsheid,	  opgedaan	  in	  vele	  levens	  
en	  in	  vele	  sterrenstelsels.	  

	  
	  

2.2.3	  Manifesting	  Miracles	  maakt	  alle	  gevoelens	  sterker	  
	  
De	  doos	  Manifesting	  Miracles	  ondersteunt	  ons	  om	  ons	  gevoelsveld	  weer	  een	  
centrale	  aansturende	  rol	  te	  geven	  in	  ons	  bestaan.	  
Multidimensionaliteit	  is	  op	  basis	  van	  gevoel	  en	  sensitieve	  waarneming	  in	  kleur,	  
klank	  en	  licht.	  De	  vertaling	  vindt	  plaats	  in	  gevoel	  en	  sensitieve	  ervaringen	  of	  
versterkte	  zintuigelijke	  waarneming.	  Ons	  denkvermogen	  speelt	  hierbij	  amper	  
een	  rol.	  
De	  doos	  versterkt	  het	  gevoelsveld	  en	  brengt	  dus	  alle	  emoties	  (emotionele	  
gewaarwordingen	  van	  het	  ego)	  uit	  alle	  kleine	  hoekjes	  en	  gaatjes	  van	  ons	  systeem	  
naar	  boven.	  Zodat	  het	  gevoelsveld	  gezuiverd	  wordt	  van	  alle	  emoties.	  
	  
In	  ons	  ego,	  heeft	  het	  denkvermogen	  een	  sterke	  controlefunctie	  naar	  onze	  
emoties.	  De	  gedachte	  dat	  ik	  sterk	  ben,	  maakt	  dat	  ik	  heel	  veel	  emoties	  van	  
kwetsbaarheid,	  kan	  onderdrukken	  naar	  het	  onderbewustzijn	  waardoor	  ik	  ze	  op	  
dat	  moment	  niet	  bewust	  voel.	  
	  
Met	  de	  doos	  Manifesting	  Miracles	  lukt	  dat	  niet	  meer.	  Het	  brengt	  alle	  onderdrukte	  
emoties	  boven	  tafel	  en	  jijzelf	  genereert	  ‘issues’	  in	  je	  leven	  waardoor	  die	  
emotionele	  velden	  maximaal	  geactiveerd	  worden	  of	  boven	  tafel	  komen.	  Ze	  
vragen	  om	  uitzuivering	  van	  alle	  ego-‐aspecten	  van	  minderwaardigheid	  tot	  
arrogantie,	  van	  angst	  tot	  enorme	  boosheid,	  om	  een	  nieuwe	  balans	  te	  vinden	  in	  
jezelf.	  Waar	  je	  vanuit	  je	  hart	  en	  in	  verbinding	  met	  je	  eigen	  bron	  een	  evenwichtige	  
balans	  vindt	  in	  je	  gevoelens	  met	  behoud	  van	  het	  kleurrijke	  spectrum	  en	  
waardevolle	  expressie	  van	  het	  mens	  zijn.	  Dus	  het	  maakt	  je	  gevoelens	  van	  liefde,	  
van	  schoonheid,	  van	  verrukking	  sterker	  en	  je	  verdriet	  intenser	  en	  schoner.	  Er	  
kleeft	  geen	  slachtofferschap	  meer	  aan	  en	  als	  je	  uitgehuild	  bent,	  dan	  is	  er	  
opluchting	  en	  helderheid	  en	  is	  het	  klaar.	  
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2.2.4	  Omarming	  van	  je	  innerlijke	  kind	  en	  heractivatie	  van	  de	  natuurlijke	  
vermogens	  van	  onze	  kindertijd	  
	  
Bij	  het	  lezen	  van	  de	  informatie	  van	  de	  flesjes	  Manifesting	  Miracles	  met	  Tufje	  Vos,	  
kwam	  een	  sterke	  relatie	  naar	  voren	  dat	  ieder	  flesje	  Manifesting	  Miracles	  
gerelateerd	  is	  aan	  een	  bepaalde	  kinderleeftijd	  en	  wel	  in	  chronologische	  volgorde	  
waarbij	  flesje	  1	  samenhangt	  met	  de	  leeftijd	  van	  conceptie	  tot	  1	  jaar,	  flesjes	  twee	  
het	  tweede	  levensjaar	  betreft	  enzovoort.	  
In	  onze	  kindertijd	  dragen	  we	  alle	  vermogens	  in	  ons	  om	  op	  een	  natuurlijke	  
manier	  onszelf	  te	  herinneren	  wie	  we	  zijn,	  wat	  we	  kunnen	  en	  samen	  met	  hulp	  van	  	  
fijnstoffelijke	  wezens	  onszelf	  te	  ontwikkelen	  in	  alle	  wijsheid	  en	  weten	  en	  met	  
behoud	  en	  versterking	  van	  onze	  sensitieve	  aard	  om	  in	  vanzelfsprekende	  
communicatie	  te	  zijn	  met	  alle	  fijnstoffelijke	  wezens	  om	  ons	  heen.	  
	  
Anastasia,	  weergegeven	  in	  de	  boeken	  van	  Vladimir	  Megre,	  geeft	  als	  een	  van	  de	  
weinigen,	  een	  prachtig	  voorbeeld	  hoe	  zij	  haar	  zoon	  begeleidt	  op	  deze	  manier.	  
Toch	  laat	  de	  doos	  Manifesting	  Miracles	  ons	  zien	  hoe	  wij	  dit	  kunnen	  doen	  met	  
onze	  kinderen	  en	  is	  de	  tijd	  blijkbaar	  rijp	  om	  deze	  totaal	  nieuwe	  visie	  van	  leren	  of	  
‘unschoolen’	  toe	  te	  passen.	  Een	  kind	  dat	  in	  verbinding	  blijft	  met	  zijn	  natuurlijke	  
vermogens,	  leert	  zichzelf	  in	  co-‐creatie	  met	  zijn	  omgeving	  te	  zijn.	  Natuurlijk	  is	  
daar	  een	  competente	  volwassene	  bij	  nodig	  die	  zelf	  begrijpt	  wat	  er	  met	  het	  kind	  
gebeurt	  en	  dit	  proces	  op	  liefdevolle	  en	  natuurlijke	  wijze	  kan	  begeleiden.	  
	  
De	  doos	  Manifesting	  Miracles	  ondersteunt	  kinderen	  om	  weer	  in	  verbinding	  te	  
zijn	  met	  hun	  natuurlijke	  staat	  van	  zijn,	  door	  eigen	  bewustzijn	  en	  zelfbewustzijn	  
(eigenwijsheid)	  te	  versterken.	  Kinderen	  die	  niet	  geschikt	  zijn	  voor	  het	  gangbare	  
schoolsysteem	  en	  zelf	  de	  wens	  uiten	  zonder	  school	  zich	  te	  ontwikkelen,	  hebben	  
een	  geweldige	  steun	  aan	  de	  doos	  Manifesting	  Miracles.	  
	  
Voor	  volwassenen	  geldt	  natuurlijk	  het	  omgekeerde	  proces.	  Als	  zij	  de	  doos	  
Manifesting	  Miracles	  gebruiken,	  dan	  worden	  de	  beperkingen	  die	  ingeslopen	  zijn	  
in	  hun	  kindertijd	  aangeraakt	  en	  los	  van	  henzelf	  gezet	  waardoor	  zij	  de	  kindertijd	  
kunnen	  helen	  en	  de	  vermogens	  van	  hun	  innerlijke	  kind	  weer	  de	  vrije	  ruimte	  
kunnen	  geven.	  
Dat	  proces	  versterkt	  hun	  inzicht	  hoe	  het	  creatieproces	  bij	  kinderen	  werkt.	  
Daardoor	  zijn	  zij	  beter	  in	  staat	  om	  zelf	  hun	  eigen	  creativiteit,	  speelsheid	  en	  
impulsiviteit	  te	  omarmen	  en	  kinderen	  hierin	  te	  begeleiden.	  Dit	  is	  een	  proces	  van	  
gelijkwaardige	  samenwerking	  waarbij	  kind	  en	  volwassenen	  elkaar	  aansturen	  en	  
samenwerken.	  
	  
	  

2.2.5	  Activatie	  van	  hersendelen	  
	  
Onze	  hersenen	  spelen	  een	  belangrijke	  rol	  in	  het	  3D	  bewustzijn.	  De	  hersenen	  zijn	  
geprogrammeerd	  om	  binnen	  bepaalde	  kaders	  te	  blijven,	  bijvoorbeeld	  binnen	  een	  
bepaalde	  overlevingsstrategie.	  Ons	  visuele	  vermogen	  is	  volledig	  afgestemd	  op	  de	  
3D	  werkelijkheid	  en	  de	  andere	  dimensionele	  lagen	  zijn	  in	  de	  hersenen	  
geblokkeerd.	  Om	  ons	  verder	  te	  openen	  voor	  onze	  multidimensionaliteit	  is	  het	  
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belangrijk	  dat	  onze	  hersenen	  geheractiveerd	  worden.	  Zowel	  in	  het	  reptielbrein,	  
het	  limbisch	  stelsel	  en	  de	  cortex,	  zijn	  delen	  uitgeschakeld.	  Deze	  worden	  weer	  
geactiveerd	  of	  geherprogrammeerd	  als	  we	  de	  flesjes	  Manifesting	  Miracles	  
letterlijk	  op	  onze	  hersenen	  druppelen.	  Gewoon	  volgens	  je	  eigen	  intuïtie.	  Het	  is	  
belangrijk	  te	  weten	  dat	  activatie	  van	  de	  hersenen	  een	  belangrijk	  thema	  is,	  en	  met	  
dat	  in	  ons	  achterhoofd,	  ‘popt’	  vanzelf	  de	  impuls	  op,	  om	  de	  druppels	  regelmatig	  
op	  ons	  hoofd	  te	  gebruiken.	  Dit	  versterkt	  ook	  het	  helder	  zien,	  helder	  horen	  en	  
helder	  ruiken	  en	  alle	  heldere	  zintuigen.	  Zie	  ook	  de	  beschrijvingen	  bij	  de	  flesjes	  
Manifesting	  Miracles	  8	  en	  9.	  
	  
	  

2.2.6	  Het	  oplossen	  van	  de	  randen	  van	  de	  huidige	  opvoeding	  en	  familiepatronen	  
	  
Alle	  flesjes	  Manifesting	  Miracles	  ruimen	  grenzen	  of	  omlijningen	  op,	  van	  
opvoeding	  en	  familiepatronen.	  Beide	  zetten	  eigenlijk	  een	  werkelijkheid	  vast:	  ‘zo	  
is	  onze	  waarheid	  of	  conditionering’,	  en	  al	  onze	  ervaringen	  vinden	  plaats	  vanuit	  
dat	  kader.	  Manifesting	  Miracles	  zet	  je	  los	  van	  deze	  aspecten	  en	  oude	  
programmeringen	  waardoor	  ze	  qua	  emoties	  en	  gedachtes	  geen	  invloed	  meer	  op	  
je	  hoeven	  te	  hebben.	  De	  flesjes	  doen	  niet	  het	  werk	  voor	  je.	  De	  keus	  is	  aan	  jou.	  De	  
flesjes	  bieden	  je	  een	  keuze	  om	  naar	  je	  innerlijke	  waarheid	  te	  luisteren.	  	  
Het	  helpt	  ons	  om	  totaal	  los	  te	  komen	  van	  kinderlijke	  beperkende	  overtuigingen.	  
Als	  kind,	  al	  vanaf	  het	  moment	  van	  geboorte,	  trekken	  wij	  heel	  veel	  conclusies	  
door	  onze	  ervaringen	  met	  onze	  omgeving.	  Deze	  conclusies	  geven	  een	  vals	  
zelfbeeld	  van	  beperkingen	  en	  onwaarheden.	  Het	  is	  niet	  zo	  dat	  de	  werkelijkheid	  
nu	  drastisch	  verandert,	  maar	  de	  beïnvloeding	  van	  jou	  als	  kind	  en	  je	  kindertijd,	  is	  
veel	  en	  veel	  minder,	  omdat	  het	  los	  staat	  van	  wie	  en	  hoe	  jij	  jezelf	  ervaart	  en	  jouw	  
inbedding	  in	  het	  grote	  geheel.	  De	  keuzemogelijkheid	  wordt	  groter	  om	  je	  
natuurlijke	  zelf	  te	  blijven.	  
	  
	  

2.2.7	  Het	  vergroten	  van	  je	  leefwereld,	  multidimensionele	  werkelijkheid	  	  
	  
De	  Manifesting	  Miracles	  vergroten	  het	  veld	  van	  wie	  je	  bent.	  Zij	  dragen	  een	  
frequentieveld	  in	  zich	  dat	  je	  in	  contact	  brengt	  met	  jouw	  andere	  zelven,	  vaak	  in	  
aard	  en	  hoedanigheid	  waar	  je	  nog	  nooit	  contact	  mee	  hebt	  gemaakt.	  Sommige	  
zelven	  dragen	  een	  hoger	  frequentieveld	  dan	  jij	  in	  jouw	  huidige	  mens	  zijn,	  andere	  
zelven	  dragen	  een	  lager	  frequentieveld.	  Degenen	  die	  hoger	  in	  frequentie	  zijn,	  
ondersteunen	  je	  om	  je	  frequentie	  als	  mens	  te	  verhogen.	  Degenen	  die	  een	  lagere	  
frequentie	  dragen,	  willen	  zich	  graag	  ‘updaten’	  naar	  jouw	  huidige	  frequentieveld.	  
Soms	  heb	  je	  daarin	  te	  maken	  met	  jouw	  andere	  zelf	  die	  deel	  uitmaakt	  van	  een	  
groter	  collectief	  en	  soms	  willen	  ook	  die	  andere	  wezens	  uit	  het	  collectief	  dezelfde	  
opwaardering.	  Ook	  wezens	  in	  andere	  dimensies	  nemen	  de	  druppels	  graag	  in	  en	  
ze	  zijn	  voor	  hen	  net	  zo	  waardevol.	  
Het	  kan	  bepaald	  choquerend	  zijn	  om	  jezelf	  te	  ervaren	  in	  andere	  hoedanigheden	  
en	  uiterlijk	  waar	  wij	  in	  3D	  niet	  zo	  vertrouwd	  mee	  zijn.	  Maar	  dat	  is	  deel	  van	  de	  
reis	  naar	  eenheid	  en	  co-‐creatie.	  
Op	  het	  niveau	  van	  lichtlichamen	  worden	  een	  groot	  aantal	  nieuwe	  lichtlichamen	  
in	  jouw	  huidige	  energiesysteem	  geïntegreerd.	  Die	  lichtlichamen	  leiden	  een	  soort	  
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van	  afgescheiden	  bestaan	  van	  jouw	  huidige	  mens	  zijn.	  Het	  verder	  openen	  van	  je	  
multidimensionaliteit,	  maakt	  dat	  die	  lichtlichamen	  weer	  deel	  worden	  van	  je	  
huidige	  energiesysteem	  en	  geven	  je	  dus	  ook	  de	  impulsen,	  gewaarwordingen,	  
gevoelens	  en	  visuele	  beelden	  van	  deze	  grotere	  werkelijkheid	  die	  zij	  omvatten.	  	  
	  

2.2.8	  Kundalini,	  de	  energie	  van	  manifestatie	  en	  Zijn	  
	  
In	  de	  westerse	  cultuur	  zijn	  we	  niet	  zo	  vertrouwd	  met	  het	  begrip	  Kundalini.	  In	  het	  
Oosten	  is	  daar	  veel	  meer	  literatuur	  over	  bekend	  vanuit	  de	  yoga	  meesters	  en	  
anderen.	  Belangrijk	  is	  om	  te	  weten	  dat	  Kundalini	  een	  energie	  reservoir	  is	  dat	  
‘slaapt’,	  onderaan	  de	  ruggengraat,	  en	  een	  directe	  relatie	  heeft	  met	  onze	  
scheppingskracht	  en	  ons	  vermogen	  tot	  manifestatie.	  Bij	  veel	  Healing	  Arts	  dozen	  
komt	  het	  thema	  Kundalini	  terug.	  Iedere	  volgende	  doos	  is	  een	  ‘step	  up’	  in	  de	  aard	  
en	  de	  reikwijdte	  of	  werkingsveld	  van	  de	  Kundalini.	  Bij	  de	  doos	  Manifesting	  
Miracles	  bereikt	  het	  een	  ‘meester’-‐niveau.	  De	  doos	  activeert	  sterke	  vermogens	  
tot	  creatie	  en	  manifestatie.	  De	  ingebouwde	  veiligheid,	  is	  dat	  deze	  energie	  alleen	  
werkt	  als	  de	  ruggengraat	  gezuiverd	  is	  van	  alle	  lagere	  frequenties.	  Anders	  zou	  de	  
hoge	  frequentie	  van	  de	  Kundalini	  ons	  intern	  ‘verbranden’.	  De	  Kundalini	  stroomt	  
waar	  het	  Hoger	  Zelf	  leidraad	  is	  voor	  ons	  handelen.	  	  Hij	  stroomt	  zowel	  van	  
beneden	  naar	  boven	  als	  van	  boven	  naar	  beneden	  en	  ondersteunt	  ons	  om	  geest	  
om	  te	  zetten	  in	  materie	  en	  materie	  te	  vergeestelijken.	  	  
	  
	  

2.2.9	  Wie	  hebben	  de	  doos	  Manifesting	  Miracles	  gemaakt?	  
	  
Vanaf	  de	  doos	  Living	  Thirteen	  die	  gemanifesteerd	  is	  met	  Hans	  Willemse	  samen,	  
heb	  ik	  (Joanne)	  de	  wens	  om	  met	  meer	  mensen	  een	  doos	  te	  manifesteren	  en	  niet	  
alleen	  met	  wezens	  uit	  andere	  sferen	  samen	  te	  werken.	  
Bij	  de	  doos	  Manifesting	  Miracles	  had	  ik	  de	  impuls	  om	  met	  twee	  jongvolwassenen	  
samen	  te	  werken:	  Ralf	  van	  der	  Duin	  en	  Lauren	  Vermue.	  	  
Zij	  dragen	  de	  nieuwe	  velden	  nog	  vanzelfsprekender	  in	  hun	  systeem	  en	  in	  co-‐
creatie	  met	  mij	  en	  andere	  beings,	  is	  het	  totale	  veld	  voldoende	  in	  balans.	  
De	  eerste	  acht	  flesjes	  (niet	  op	  volgorde	  van	  nummer	  gemaakt)	  hebben	  we	  met	  
zijn	  drieën	  gemanifesteerd,	  waarbij	  flesje	  7	  ook	  door	  Pien,	  een	  elfjarige,	  is	  ge-‐
cocreëerd.	  De	  laatste	  vier	  flesjes	  zijn	  in	  wisselende	  bezetting	  gecreëerd	  waarbij	  
Elaine	  von	  Nuding	  de	  laatste	  twee	  mee	  heeft	  gemaakt	  en	  Pien	  weer	  meegewerkt	  
heeft	  aan	  het	  allerlaatste	  flesje,	  in	  dit	  geval	  nummer	  11.	  	  	  
	  
Het	  lezen	  van	  de	  informatie	  van	  de	  flesjes,	  is	  altijd	  weer	  een	  verhaal	  apart.	  
Iemand	  neemt	  de	  flesjes	  in	  of	  houdt	  ze	  vast	  en	  ervaart	  wat	  dit	  met	  hem	  doet	  en	  
wat	  er	  in	  zijn	  energetische	  systeem	  verschuift	  of	  aangeraakt	  wordt.	  Door	  te	  
verwoorden	  wordt	  het	  bewustzijn	  geactiveerd	  en	  verwoordt	  een	  persoon	  wat	  er	  
intuïtief	  en	  gevoelsmatig	  plaatsvindt.	  
Bij	  deze	  doos	  heb	  ik	  hele	  waardevolle	  steun	  gehad	  aan	  de	  beschrijvingen	  van	  
Sigrid	  Karssen,	  Tuffie	  Vos,	  Maud	  Hendrix	  en	  Petra	  van	  Thuijl.	  Dank	  jullie	  wel	  
voor	  deze	  belangrijke	  ondersteuning.	  
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2.2.10	  Hoe	  deze	  doos	  te	  gebruiken?	  
	  
De	  flesjes	  gebruik	  je	  naar	  eigen	  inzicht.	  Houd	  een	  flesje	  vast	  en	  voel	  wat	  er	  met	  je	  	  
gebeurt.	  Breng,	  als	  dat	  zo	  voelt,	  een	  druppel	  ergens	  op	  je	  lichaam	  aan.	  Je	  intuïtie	  
geeft	  je	  de	  juiste	  impuls	  hoe	  vaak	  en	  hoe	  lang	  je	  een	  flesje	  kunt	  gebruiken.	  Dit	  
kan	  variëren	  van	  enkele	  dagen	  tot	  enkele	  maanden.	  Je	  kunt	  de	  druppels	  innemen	  
door	  aan	  je	  lichaam	  te	  vragen	  hoeveel	  druppels	  het	  nodig	  heeft.	  Vaak	  is	  een	  keer	  
innemen	  per	  dag	  voldoende.	  
	  
	  
Belangrijk	  is	  om	  je	  te	  beseffen	  dat	  de	  druppels	  een	  proces	  van	  voelen	  en	  
bewustzijn	  op	  gang	  brengen	  en	  dat	  het	  aan	  jou	  is	  om	  dat	  te	  voelen,	  te	  
ervaren	  en	  dingen	  te	  veranderen	  door	  de	  inzichten	  die	  jij	  daardoor	  krijgt.	  	  
Neem	  dus	  altijd	  de	  tijd	  om	  druppels	  in	  te	  nemen	  en	  te	  voelen	  wat	  het	  met	  je	  
doet.	  Daar	  is	  rust	  en	  concentratie	  voor	  nodig	  en	  afgestemdheid	  op	  jou	  en	  je	  
lichaam.	  
	  
Je	  hoeft	  de	  flesjes	  niet	  in	  de	  volgorde	  van	  1-‐12	  te	  gebruiken,	  het	  is	  wel	  een	  
mogelijkheid.	  De	  flesjes	  vormen	  samen	  een	  holografisch	  veld	  –	  zie	  het	  als	  een	  
kluwen	  van	  draadjes	  –	  en	  soms	  brengt	  het	  ene	  draadje	  bij	  een	  nieuw	  gevoel	  of	  
inzicht	  en	  bij	  een	  ander	  brengt	  een	  ander	  draadje	  hetzelfde	  inzicht.	  De	  flesjes	  zijn	  
deel	  van	  een	  geheel	  en	  kunnen	  dus	  ook	  verschillend	  bij	  verschillende	  mensen	  
werken.	  Je	  intuïtie	  is	  in	  verbinding	  met	  het	  overkoepelende	  veld	  van	  ‘Al	  dat	  Is’	  en	  
geeft	  jou	  de	  juiste	  aanwijzingen	  die	  voor	  jouw	  systeem	  passend	  zijn.	  
	  
Veel	  plezier,	  liefde	  en	  geniet	  van	  je	  eigen	  speelse	  aard	  die	  hier	  weer	  ruimte	  krijgt!	  
	  
Joanne	  van	  Wijgerden.	  
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3.	  Beschrijvingen	  Manifesting	  Miracles	  
	  

3.1	  Manifesting	  Miracles	  1	  
	  
Manifesting	  Miracles	  1	  ondersteunt	  dat	  je	  weer	  in	  verbinding	  bent	  met	  je	  eigen	  
bronbewustzijn	  en	  met	  jouw	  diepere	  lagen	  van	  bewustzijn	  en	  weten.	  	  
Manifesting	  Miracles	  1	  verzacht	  de	  shock	  van	  incarnatie.	  Voor	  de	  geboorte	  voel	  
je	  je	  absoluut	  veilig	  en	  geborgen	  omdat	  er	  zoveel	  begeleiding	  voor	  je	  is,	  alles	  
vindt	  vanuit	  liefde	  en	  totale	  onvoorwaardelijkheid	  en	  vanzelfsprekendheid	  
plaats.	  De	  herinnering	  aan	  die	  geborgenheid	  draagt	  ieder	  mens	  meer	  of	  minder	  
bewust	  bij	  zich.	  Bij	  de	  geboorte	  verlies	  je	  dit	  contact,	  het	  overzicht	  en	  de	  
verbinding	  met	  het	  geheel.	  Na	  je	  geboorte	  hebben	  de	  enkele	  mensen	  die	  voor	  jou	  
zorgen	  vaak	  eenzelfde	  onvermogen	  tot	  totale	  herinnering.	  	  
Manifesting	  Miracles	  1	  maakt	  dat	  baby’s	  voor	  en	  tijdens	  de	  geboorte	  in	  
verbinding	  blijven	  met	  hun	  diepste	  essentie	  en	  zich	  de	  eenheid	  kunnen	  blijven	  
herinneren.	  
Voor	  kinderen	  en	  volwassenen	  ondersteunt	  Manifesting	  Miracles	  1	  het	  opnieuw	  
verbinden	  met	  je	  essentie	  en	  bronbewustzijn.	  En	  het	  besef	  dat	  jij	  nu	  op	  eigen	  
kracht	  jezelf	  kunt	  dragen	  en	  dat	  je	  jezelf	  veiligheid	  kunt	  geven	  omdat	  je	  innerlijk	  
weet.	  	  
Het	  ondersteunt	  je	  om	  beperkende	  begrenzingen	  los	  te	  laten	  en	  je	  van	  binnenuit	  
vrij	  te	  voelen.	  Om	  alles	  wat	  jou	  vasthoudt,	  in	  welke	  begrenzing	  dan	  ook,	  los	  te	  
laten	  en	  je	  te	  onthechten	  van	  elke	  mening,	  gedachte,	  emotie	  en	  energie.	  
	  
‘Ik	  zoek	  mijn	  eigen	  weg	  en	  volg	  wat	  resoneert	  met	  mijn	  innerlijke	  weten.	  	  Al	  het	  
andere	  laat	  ik	  los,	  ik	  ben	  vrij.’	  
	  

3.2	  Manifesting	  Miracles	  2	  
	  
Manifesting	  Miracles	  2	  ondersteunt	  je	  om	  alle	  lagen	  van	  bewustzijn	  en	  leven	  op	  
aarde	  en	  in	  de	  kosmos	  te	  ervaren	  en	  in	  verbinding	  en	  communicatie	  ‘te	  weten’.	  
Een	  een-‐	  of	  tweejarige	  heeft	  deze	  verbinding	  spontaan	  en	  natuurlijk	  en	  ziet	  al	  
fijnstoffelijke	  wezens	  (engelen,	  hybride	  kinderen,	  eenhoorns,	  draken,	  gnomen,	  
elven,	  dolfijnen,	  zeemeerminnen	  enzovoort).	  Voor	  mensen	  die	  zich	  teveel	  
aangepast	  hebben	  aan	  de	  3D	  zijn	  deze	  wezens	  een	  deel	  van	  de	  sprookjeswereld	  
geworden.	  	  
Een	  kind	  ontvangt	  en	  herinnert	  zich	  de	  wijsheid	  in	  communicatie	  met	  de	  deva’s	  
van	  planten,	  in	  telepathisch	  gesprek	  met	  katten	  en	  honden	  of	  met	  een	  vlieg	  of	  
libelle.	  Manifesting	  Miracles	  2	  ondersteunt	  kinderen	  om	  zich	  deze	  vorm	  van	  
herinneren	  en	  natuurlijk	  leren	  weer	  toe	  te	  eigenen.	  	  
	  
Manifesting	  Miracles	  2	  ondersteunt	  volwassenen	  om	  een	  eigen	  bedding	  in	  
zichzelf	  te	  ervaren	  zodat	  zij	  ieder	  contact	  met	  wezens	  voorbij	  de	  3D	  weer	  kan	  
erkennen	  en	  herinneren	  als	  waarheid,	  los	  van	  hoe	  de	  buitenwereld	  hierop	  
reageert.	  Het	  geeft	  je	  de	  speelsheid	  en	  blijheid	  van	  een	  kind,	  de	  natuurlijke	  staat	  
van	  verwondering	  over	  wat	  leven	  is,	  waardoor	  je	  je	  volledig	  in	  eenheid	  met	  alles	  
kunt	  voelen.	  Het	  lost	  de	  angst	  in	  jezelf	  op	  –geïnternaliseerde	  angst	  als	  deel	  van	  
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de	  collectieve	  angst	  voor	  het	  onbekende-‐	  omdat	  jij	  je	  herinnert.	  Het	  maakt	  je	  
leefwereld	  oneindig	  veel	  groter	  en	  grootser,	  jij	  beseft	  meer	  wie	  je	  bent,	  je	  bent	  
verankerd	  in	  je	  eigen	  bron.	  	  
Het	  maakt	  je	  onafhankelijk	  en	  los	  van	  de	  gedachtewereld	  van	  anderen,	  van	  de	  
familiepatronen	  en	  van	  oude	  emotionele	  bagage.	  
	  
‘Ik	  laat	  mijzelf	  zien	  en	  laat	  horen	  wie	  ik	  ben.	  Ik	  ben	  deel	  van	  de	  schepping,	  één	  met	  
alle	  bewustzijnslagen,	  één	  met	  de	  Bron	  in	  mij.’	  	  
	  

3.3	  Manifesting	  Miracles	  3	  
	  
De	  eerste	  twee	  flesjes	  van	  de	  serie	  Manifesting	  Miracles	  helpen	  je	  om	  je	  weer	  in	  
verbinding	  te	  weten	  met	  alle	  wezens	  en	  hiermee	  te	  communiceren	  en	  zo	  alle	  
wijsheid	  en	  weten	  te	  ontvangen	  die	  jij	  nodig	  hebt.	  Dit	  geeft	  een	  autonomie	  en	  
ontspanning	  die	  bij	  Manifesting	  Miracles	  3	  voelbaar	  wordt.	  Het	  haalt	  een	  oude	  
last	  weg	  bij	  je	  schouders	  waar	  je	  nog	  ingeplugd	  bent	  op	  verwachtingen	  van	  
anderen.	  
Vanuit	  autonomie	  kun	  je	  nog	  veel	  preciezer	  aanvoelen	  wat	  jij	  nodig	  hebt	  voor	  
jouw	  volgende	  stap.	  Dit	  ondersteunt	  kinderen	  in	  hun	  zelfsturend	  vermogen	  in	  
een	  totaal	  nieuw	  proces	  van	  leren	  en	  ontdekken,	  wat	  zij	  zelf	  aansturen	  en	  
waarbij	  volwassenen	  alleen	  de	  rol	  van	  coach	  op	  zich	  nemen.	  Kinderen	  die	  
Manifesting	  Miracles	  3	  gebruiken	  of	  die	  deze	  energie	  al	  in	  zich	  dragen,	  geven	  een	  
grote	  ‘wake-‐up	  call’	  aan	  volwassenen.	  
	  
Aan	  volwassenen	  geeft	  Manifesting	  Miracles	  3	  de	  autonomie	  terug	  die	  ze	  kwijt	  
geraakt	  zijn	  door	  de	  begrenzingen	  van	  hun	  opvoeding	  en	  door	  de	  
maatschappelijke	  conditioneringen	  en	  beperkingen.	  Manifesting	  Miracles	  3	  helpt	  
je	  om	  weer	  vrijer	  te	  denken,	  het	  maakt	  je	  gewaar	  van	  iedere	  begrenzing	  die	  door	  
anderen	  gesteld	  is	  en	  geeft	  je	  een	  onafhankelijkheid	  in	  denken,	  voelen	  en	  
handelen.	  Het	  maakt	  jouw	  visionaire	  en	  intuïtieve	  vermogens	  sterker	  om	  voorbij	  
iedere	  bestaande	  werkelijkheid	  te	  gaan,	  om	  een	  nieuwe	  en	  grotere	  werkelijkheid	  
te	  kunnen	  voelen,	  daarop	  te	  vertrouwen	  en	  zo	  te	  kunnen	  manifesteren.	  
Manifesting	  Miracles	  3	  activeert	  ook	  delen	  in	  de	  hersenen	  (je	  gebruikt	  hiervoor	  
druppels	  op	  je	  hoofd)	  waar	  autonomie	  gegenereerd	  wordt.	  	  
	  
‘Ik	  ben	  een	  autonome	  schepper	  die	  vanuit	  verbinding,	  levensvreugde	  	  en	  
verwondering	  zelf	  mijn	  levensweg	  aanstuurt.’	  
	  

3.4	  Manifesting	  Miracles	  4	  
	  
Manifesting	  Miracles	  4	  ondersteunt	  kinderen	  en	  volwassenen	  om	  de	  beperkende	  
conclusies	  op	  te	  lossen,	  die	  zij	  getrokken	  hebben	  op	  grond	  van	  ervaringen	  in	  hun	  
kindertijd.	  Een	  kind	  van	  vier	  kan	  de	  wereld	  alleen	  emotioneel	  ervaren.	  Als	  het	  
onveiligheid,	  afwijzing	  en	  emotionele	  onbalans	  van	  volwassenen	  ervaart,	  trekt	  
het	  conclusies	  als	  ‘de	  wereld	  is	  niet	  veilig’,	  of	  ‘ik	  ben	  niet	  welkom,	  dus	  laat	  ik	  mij	  
maar	  onzichtbaar	  maken’.	  Een	  kind	  genereert	  zo	  emotionele	  velden	  in	  zijn	  
energetisch	  systeem	  die	  de	  werkelijkheid	  vervormen	  en	  meestal	  beperken.	  	  
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Manifesting	  Miracles	  4	  biedt	  een	  ‘schoon’	  emotioneel	  veld	  aan,	  verbonden	  met	  je	  
innerlijke	  bron	  of	  Hoger	  Zelf,	  waardoor	  je	  de	  wereld	  weer	  ‘nieuw’	  kunt	  ervaren.	  
Het	  versterkt	  de	  emoties	  of	  gevoelens	  in	  lijn	  met	  jouw	  innerlijke	  waarheid.	  
Liefde,	  schoonheid,	  vreugde,	  geraakt	  zijn	  en	  vrijheid	  zijn	  krachtige	  gevoelens	  
welke	  creativiteit	  en	  creatieve	  impulsen	  genereren.	  	  
	  
Manifesting	  Miracles	  4	  versterkt	  het	  proces	  van	  synchroniciteit:	  op	  basis	  van	  
jouw	  innerlijke	  verlangens	  en	  nieuwe	  keuzen	  die	  jij	  maakt,	  trek	  je	  mensen	  en	  
situaties	  aan	  die	  met	  jou	  resoneren	  en	  met	  wie	  je	  op	  nieuwe	  manieren	  kunt	  
samenwerken.	  
	  
Manifesting	  Miracles	  4	  maakt	  je	  hart	  groter,	  het	  ondersteunt	  je	  om	  je	  liefdesveld	  
uit	  te	  breiden	  en	  het	  grotere	  plaatje	  te	  zien.	  Je	  ziet	  al	  jouw	  levenservaringen	  op	  
aarde	  en	  buiten	  de	  aarde,	  het	  helpt	  je	  om	  de	  levenservaring	  van	  je	  andere,	  
buitenaardse	  zelven	  te	  omarmen	  en	  hen	  waar	  nodig	  met	  jouw	  liefde	  te	  
ondersteunen	  zodat	  hun	  trillingsveld	  kan	  verhogen.	  	  
Meer	  lichtlichamen	  vanuit	  jouw	  andere	  zelven	  kunnen	  integreren	  met	  jouw	  
etherische,	  fysieke	  lichaam	  en	  activeren	  ‘slapende	  lagen’	  van	  jouw	  DNA	  
blauwdruk.	  Hier	  kon	  je	  tot	  voor	  kort	  slechts	  van	  dromen.	  
	  
‘Ik	  geef	  mijzelf	  een	  nieuw	  bestaansrecht	  vanuit	  mijn	  volle	  creatie	  kracht	  van	  liefde,	  
vrijheid,	  schoonheid	  en	  mijn	  omniversele	  zelf.’	  
	  

3.5	  Manifesting	  Miracles	  5	  
	  
Manifesting	  Miracles	  5	  maakt	  dat	  de	  frequentie	  van	  je	  andere	  (hogere)	  zelven	  
gemakkelijker	  door	  je	  stem	  kunnen	  spreken	  of	  klinken.	  Je	  begrijpt	  wat	  lichttaal	  is	  
en	  het	  is	  opeens	  vertrouwd	  om	  klanken	  te	  maken	  en	  talen	  te	  spreken	  die	  je	  hoofd	  
niet	  begrijpt,	  maar	  waar	  je	  hart	  en	  je	  lichaam	  met	  pure	  blijdschap,	  sensatie	  en	  
herkenning	  op	  reageren.	  Je	  komt	  thuis	  in	  jouw	  ‘grotere	  jij’.	  Dat	  versterkt	  je	  
gevoel	  dat	  jij	  je	  meer	  en	  meer	  los	  voelt	  van	  beperkingen	  die	  mensen	  creëren.	  Dit	  
is	  een	  onthecht	  zijn	  terwijl	  je	  volledig	  in	  liefde	  blijft.	  Het	  maakt	  dat	  het	  minder	  
uitmaakt	  wat	  je	  doet:	  wat	  je	  doet	  bepaalt	  niet	  je	  gevoel.	  Het	  brengt	  je	  bij	  je	  eigen	  
waarheid	  en	  kracht.	  Die	  er	  Is	  en	  niets	  buiten	  zichzelf	  nodig	  heeft.	  
	  
Manifesting	  Miracles	  5	  is	  gerelateerd	  aan	  het	  vijfde	  levensjaar.	  Op	  je	  vijfde	  
ontvang	  je	  rationele	  verklaringen	  van	  anderen	  op	  jouw	  vraag	  waarom	  dingen	  zo	  
zijn.	  Dit	  ontkoppelt	  je	  van	  je	  gevoel,	  je	  gaat	  de	  volwassenen	  vertrouwen	  en	  laat	  je	  
eigen	  gevoel	  los.	  Tegelijkertijd	  ‘merge’	  je	  gemakkelijk	  met	  angsten	  van	  
volwassenen	  en	  hun	  gewoonte	  om	  angst	  weg	  te	  rationaliseren.	  Dit	  veroorzaakt	  
energetische	  leegtes	  in	  je	  systeem	  en	  maakt	  je	  gevoelig	  voor	  beïnvloeding	  van	  
lager	  trillende	  buitenaardsen	  (of	  lager	  trillende	  zelven)	  die	  deze	  leegtes	  
opvullen.	  	  Zij	  kunnen	  het	  zelfbeeld	  mee	  gaan	  bepalen	  wat	  jij	  nog	  aan	  het	  vormen	  
bent	  en	  hebben	  een	  negatieve	  en	  zelfs	  destructieve	  invloed	  op	  jouw	  gevoel	  voor	  
eigenwaarde.	  De	  conclusies	  die	  je	  als	  kind	  trekt	  over	  wie	  je	  bent,	  worden	  zo	  
mede	  aangestuurd	  door	  deze	  lagere	  trilling.	  Hele	  familiesystemen	  kunnen	  hierin	  
mee	  resoneren,	  omdat	  de	  wezens	  in	  meerdere	  familieleden	  ‘huizen’.	  Manifesting	  
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Miracles	  5	  lost	  deze	  beïnvloeding	  op.	  Je	  kunt	  de	  lege	  ruimtes	  in	  jezelf	  weer	  vullen	  
met	  jouw	  eigen	  trilling,	  waardoor	  de	  wezens	  vertrekken	  en	  zij	  ook	  bevrijd	  
worden.	  Gevoel	  en	  denken	  komen	  weer	  samen	  en	  je	  liefdesveld	  vindt	  een	  
nieuwe,	  diepe	  gronding	  in	  jouw	  lichaam.	  Dat	  geeft	  het	  gevoel	  van	  gelukkig	  zijn.	  
	  
‘Ik	  vertrouw	  mijn	  gevoel	  als	  leidraad	  voor	  een	  veel	  grotere	  werkelijkheid,	  een	  	  
multidimensionaliteit	  waar	  ik	  weer	  deel	  van	  ben.’	  
	  

3.6	  Manifesting	  Miracles	  6	  
	  
Manifesting	  Miracles	  6	  geeft	  je	  de	  subtiliteit	  van	  de	  gevoelswereld	  als	  leidraad	  en	  
als	  grond	  van	  veiligheid,	  zodat	  je	  jouw	  binnenwereld	  meer	  kunt	  manifesteren	  in	  
de	  buitenwereld.	  Manifesting	  Miracles	  6	  ondersteunt	  je	  om	  meer	  jezelf	  te	  zijn,	  
ook	  los	  van	  de	  omstandigheden.	  	  
	  
Dit	  flesje	  is	  gerelateerd	  aan	  de	  zesjarige	  die	  veiligheid	  nodig	  heeft	  in	  het	  leven	  
omdat	  je	  als	  zesjarige	  (voor	  het	  eerst)	  beseft	  dat	  er	  een	  ik	  is	  én	  een	  wereld	  om	  je	  
heen.	  Als	  de	  mensen	  om	  jou	  heen	  jouw	  binnenwereld	  niet	  kunnen	  zien	  of	  
begrijpen,	  trek	  je	  conclusies	  over	  jezelf	  waarmee	  je	  een	  deel	  van	  jouw	  
binnenwereld	  bevriest.	  
Als	  kind	  heb	  je	  ook	  de	  veiligheid	  nodig	  van	  buiten	  jezelf.	  Als	  de	  steun	  van	  de	  
omgeving	  komt	  in	  de	  vorm	  van	  een	  opgelegde	  structuur,	  is	  de	  kans	  groot	  dat	  het	  
kind	  dit	  niet	  erkent	  als	  natuurlijk.	  Dit	  versterkt	  het	  gevoel	  in	  een	  kind	  van	  hier	  
niet	  willen	  zijn	  of	  je	  onveilig	  voelen.	  Als	  de	  omgeving	  het	  kind	  ruimte	  geeft	  en	  
helpt	  zijn	  gevoel	  te	  volgen	  als	  richtlijn	  voor	  het	  maken	  van	  keuzes	  en	  het	  verloop	  
van	  de	  dag,	  dan	  ontstaat	  een	  natuurlijke	  basis	  van	  veiligheid	  in	  het	  kind	  
waardoor	  het	  kind	  zich	  gemakkelijker	  kan	  aarden,	  zowel	  in	  het	  lichaam	  als	  op	  
aarde.	  
	  
Manifesting	  Miracles	  6	  ondersteunt	  jou	  als	  volwassene	  om	  je	  zo	  te	  verbinden	  met	  
jouw	  gevoel	  en	  met	  de	  veelzijdige	  ervaringen	  van	  jouw	  eigen	  binnenwereld	  
(door	  multidimensionaliteit),	  dat	  dit	  je	  eigen	  basis	  van	  veiligheid	  en	  eigen	  
realiteit	  versterkt.	  Daarmee	  begrijp	  je	  de	  wereld	  van	  kinderen	  veel	  meer	  en	  
spiegel	  je	  een	  kind	  deze	  ruimere	  werkelijkheid.	  	  
	  
Manifesting	  Miracles	  6	  geeft	  je	  inzicht	  welke	  van	  jouw	  zielsdelen	  of	  zelven	  in	  jou	  
geïncarneerd	  zijn,	  welke	  klaar	  staan	  om	  te	  incarneren	  en	  welke	  zielsdelen	  je	  in	  
deze	  incarnatie	  (tot	  nu	  toe)	  achterwege	  laat.	  Dat	  inzicht	  maakt	  dat	  je	  meer	  hier	  
kunt	  zijn	  zoals	  je	  Nu	  bent.	  En	  het	  opent	  het	  vertrouwen	  in	  de	  weg	  van	  continue	  
evolutie	  en	  verandering.	  
	  
‘Ik	  erken	  de	  veelzijdige	  creativiteit	  en	  kleurrijkheid	  van	  mijn	  binnenwereld	  en	  leef	  
deze	  grotere	  realiteit	  als	  mijn	  manifeste	  werkelijkheid.’	  	  
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3.7	  Manifesting	  Miracles	  7	  
	  
Manifesting	  Miracles	  7	  laat	  je	  voelen	  dat	  jij	  deel	  bent	  van	  alles	  en	  dat	  alles	  in	  jou	  
trilt	  en	  om	  erkenning	  vraagt.	  Elke	  emotie	  of	  weerstand	  die	  jij	  ervaart	  ten	  aanzien	  
van	  onrecht	  in	  de	  wereld	  of	  uitsluiting	  van	  anderen,	  is	  een	  spiegel	  naar	  jezelf.	  
Waarin	  omarm	  jij	  jezelf	  en	  dus	  anderen	  nog	  niet?	  Mens	  zijn	  omvat	  alle	  emoties,	  
alles	  wat	  goed	  en	  kwaad	  is.	  Tegelijkertijd	  is	  de	  paradox	  van	  het	  leven	  dat	  er	  geen	  
kwaad	  is	  als	  we	  in	  liefde	  en	  eenheid	  met	  onszelf	  en	  dus	  met	  anderen	  zijn.	  	  
Manifesting	  Miracles	  7	  genereert	  ook	  grenzen	  in	  onszelf,	  waardoor	  we	  vanuit	  
balans	  onszelf	  zijn.	  Dit	  zijn	  grenzen	  die	  gebaseerd	  zijn	  op	  liefde	  en	  eigenheid	  in	  
plaats	  van	  grenzen	  als	  afscherming	  van	  de	  buitenwereld.	  	  
	  
Het	  kind	  in	  ons	  herkent	  de	  liefde,	  schoonheid,	  verwondering	  en	  extase	  voor	  alles	  
wat	  leeft.	  Een	  kind	  heeft	  geen	  oordeel:	  het	  neemt	  waar	  en	  neemt	  de	  dingen	  zoals	  
ze	  zijn.	  Verdriet	  over	  een	  dood	  torretje	  en	  opwinding	  over	  een	  baby	  kikker	  zijn	  
pure	  emoties.	  Manifesting	  Miracles	  7	  ondersteunt	  een	  kind	  om	  te	  vertrouwen	  op	  
deze	  authentieke	  gevoelens	  en	  om	  zo	  helemaal	  zichzelf	  te	  zijn.	  Het	  is	  alsof	  het	  
helemaal	  vervuld	  wordt	  van	  binnenuit,	  waardoor	  aanpassing	  aan	  anderen	  niet	  
meer	  nodig	  is.	  
Ook	  familiesystemen	  en	  het	  maatschappelijke	  veld	  hebben	  dan	  geen	  invloed	  
meer.	  
	  
Manifesting	  Miracles	  7	  brengt	  een	  volwassene	  weer	  in	  verbinding	  met	  dit	  pure	  
veld	  van	  zijn,	  waar	  je	  niets	  afwijst	  en	  waar	  je	  alles	  ervaart	  zoals	  het	  binnenkomt,	  
zonder	  filter	  van	  de	  ratio.	  Dat	  opent	  een	  diepe	  gronding	  in	  het	  basischakra	  omdat	  
alles	  doorvoeld	  wordt.	  En	  het	  geeft	  een	  nieuwe	  authenticiteit	  en	  
oorspronkelijkheid	  aan	  jouw	  gevoel	  van	  wie	  je	  bent.	  	  
Het	  helpt	  je	  bij	  het	  oplossen	  van	  de	  dualiteit,	  ook	  in	  andere	  dimensies.	  Zowel	  de	  
lager	  trillende	  zelven	  als	  onze	  hoger	  trillende	  zelven	  willen	  erkenning	  om	  de	  stap	  
naar	  eenheid	  en	  samenwerking	  te	  kunnen	  maken.	  	  
	  
Manifesting	  Miracles	  7	  maakt	  je	  bewust	  van	  de	  programma’s	  in	  het	  reptielbrein,	  
gericht	  op	  overleving	  (door	  duizenden	  levensjaren	  heen)	  en	  wist	  de	  
geheugenschijven	  onderaan	  het	  reptielbrein.	  Het	  maakt	  het	  limbisch	  systeem	  
(gevoelswereld)	  schoon	  en	  puur,	  zodat	  we	  in	  het	  hier	  en	  nu	  in	  vrede	  kunnen	  zijn.	  
	  
	  ‘Ik	  ben	  mijzelf,	  ik	  ben	  vervuld	  in	  mijzelf.	  Ik	  ben	  jou	  en	  jij	  bent	  mij.’	  
	  

3.8	  Manifesting	  Miracles	  8	  
	  	  
Manifesting	  Miracles	  8	  ondersteunt	  nogmaals	  een	  diepe	  ontkoppeling	  tussen	  
(soms	  oeroude)	  overtuigingen	  en	  daaraan	  gekoppelde	  emoties	  en	  het	  zenuw-‐	  en	  
hormoonstelsel.	  Het	  autonoom	  zenuwstelsel	  wordt	  geherprogrammeerd	  door	  
nieuwe	  lichtcoderingsvelden,	  zodat	  de	  vecht-‐vlucht	  reactie	  niet	  meer	  voorop	  ligt.	  
Het	  hormoonstelsel,	  met	  name	  de	  hypofyse,	  wordt	  opnieuw	  gebalanceerd	  
waardoor	  eenieder	  vanuit	  meer	  balans	  en	  rust	  in	  contact	  is	  met	  zijn	  eigen	  
innerlijke	  waarheid.	  
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Diepgewortelde	  onbewuste	  gedragspatronen	  kunnen	  we	  op	  deze	  manier	  
herkennen	  en	  bewust	  loslaten.	  Manifesting	  Miracles	  8	  ondersteunt	  ons	  om	  op	  
een	  werkelijk	  nieuwe	  basis	  mens	  te	  zijn	  en	  de	  menselijke	  geschiedenis	  van	  
dualiteit	  op	  te	  lossen	  in	  iedere	  cel	  van	  ons	  lichaam.	  	  
Manifesting	  Miracles	  8	  geeft	  je	  het	  diep	  doorvoelde	  liefdesveld	  waardoor	  je	  de	  
verantwoordelijkheid	  wilt	  nemen	  om	  een	  mooie	  aarde	  te	  creëren,	  om	  
medeschepper	  te	  zijn	  van	  een	  nieuwe	  aarde	  in	  co-‐creatie	  met	  alle	  levende	  
wezens	  en	  velden.	  
	  
De	  begeleiding	  waar	  een	  achtjarige	  om	  vraagt,	  is	  de	  vrijheid	  om	  te	  onderzoeken	  
en	  om	  de	  eigen	  impulsen	  te	  leren	  volgen,	  te	  vertrouwen	  en	  uit	  te	  werken,	  zodat	  
de	  cyclus	  van	  creatieve	  impuls	  naar	  manifestatie	  volledig	  doorlopen	  wordt.	  Zo	  
leert	  een	  kind	  vertrouwen	  op	  zijn	  eigen	  manifestatievermogen.	  
Een	  kind	  dat	  Manifesting	  Miracles	  8	  gebruikt,	  komt	  weer	  in	  contact	  met	  dit	  
vermogen,	  maar	  heeft	  als	  begeleiding	  wel	  de	  competentie	  en	  de	  actieve	  houding	  
van	  een	  volwassene	  nodig	  om	  dit	  proces	  goed	  te	  doorlopen.	  
	  
Een	  volwassene	  die	  Manifesting	  Miracles	  8	  gebruikt,	  leert	  weer	  te	  vertrouwen	  op	  
zijn	  impulsen	  en	  leert	  zijn	  intuïtie	  serieus	  te	  nemen,	  hoe	  ‘out	  of	  the	  box’	  of	  ‘out	  of	  
context’	  deze	  ook	  lijken.	  Er	  is	  nu	  een	  innerlijk	  weten	  en	  een	  erkenning	  aan	  jezelf	  
dat	  jij	  in	  verbinding	  bent	  met	  het	  grote	  geheel.	  Manifestatie	  wordt	  mede	  
aangestuurd	  door	  co-‐creatie	  met	  andere	  lagen	  in	  jouzelf	  of	  andere	  zelven	  die	  een	  
groter	  overzicht	  hebben	  over	  nieuwe	  mogelijkheden.	  Manifesting	  Miracles	  8	  
brengt	  je	  weer	  bij	  je	  passie	  en	  helpt	  je	  jouw	  passie	  te	  volgen.	  
	  
‘Ik	  vertrouw	  mijn	  passie	  en	  impulsen,	  dit	  genereert	  een	  proces	  van	  manifestatie	  
waar	  ik	  met	  heel	  mijn	  hart	  en	  al	  mijn	  zelven	  naar	  verlang.’	  
	  

3.9	  Manifesting	  Miracles	  9	  
	  
Manifesting	  Miracles	  9	  werkt	  op	  vele	  lagen.	  Als	  eerste	  genereert	  het	  een	  hele	  
vrolijke,	  speelse	  en	  pure	  kinderenergie	  die	  totaal	  onvoorwaardelijk	  is.	  	  
Manifesting	  Miracles	  9	  brengt	  een	  kind	  bij	  zijn	  creativiteit	  en	  pure	  joy	  om	  te	  
scheppen	  en	  nieuwe	  dingen	  te	  maken.	  Manifesting	  Miracles	  9	  verankert	  talenten	  
en	  geeft	  zelfbewustzijn	  over	  wat	  je	  wilt	  en	  kunt.	  
Manifesting	  Miracles	  9	  ondersteunt	  een	  kind	  als	  het	  zich	  (als	  negenjarige)	  
onzeker	  voelt,	  omdat	  de	  uiterlijke	  wereld	  anders	  is	  dan	  zijn	  innerlijke	  
belevingswereld:	  een	  kind	  moet	  bijvoorbeeld	  allerlei	  dingen	  doen	  waar	  hij	  het	  
nut	  niet	  van	  inziet.	  Een	  kind	  van	  negen	  ziet	  en	  ervaart	  de	  beperkingen	  van	  
familiekarma,	  bijvoorbeeld	  doordat	  hij	  dit	  als	  remmingen	  in	  zichzelf	  ervaart.	  Het	  
kan	  daar	  met	  Manifesting	  Miracles	  9	  een	  heel	  eigen	  antwoord	  op	  geven	  omdat	  
Manifesting	  Miracles	  9	  het	  kind	  los	  zet	  van	  de	  karmische	  patronen.	  Dit	  laatste	  
geldt	  natuurlijk	  tegelijkertijd	  voor	  elke	  leeftijd.	  	  
	  
Een	  volwassene	  ervaart	  door	  Manifesting	  Miracles	  9	  weer	  zijn	  creatieve	  stroom	  
(kundalini	  energie).	  Omdat	  deze	  remedie	  grotere	  ervaringswerelden	  opent,	  is	  
het	  vanzelfsprekend	  om	  ‘out	  of	  the	  box’	  te	  denken.	  Manifesting	  Miracles	  9	  brengt	  
je	  in	  contact	  met	  je	  innerlijke	  kind	  in	  zijn	  natuurlijke	  staat.	  Manifesting	  Miracles	  
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9	  raakt	  op	  een	  natuurlijke	  manier	  alle	  velden	  aan	  waar	  deze	  kinderenergie	  niet	  
aanwezig	  is	  (zowel	  individuele	  en	  collectieve	  velden)	  en	  helpt	  om	  deze	  velden	  
weer	  te	  helen.	  	  
	  
Manifesting	  Miracles	  9	  vraagt	  een	  groot	  en	  bewust	  ‘ja’	  in	  jou	  om	  voorbij	  het	  ego	  
te	  gaan.	  Het	  ego	  heeft	  een	  sterke	  weerstand	  tegen	  verandering	  omdat	  het	  
hierdoor	  zijn	  of	  haar	  controle,	  (beperkend)	  overzicht	  en	  pseudo	  veiligheid	  op	  
moet	  geven.	  De	  veiligheid	  van	  het	  ego	  is	  gebaseerd	  op	  allerlei	  condities	  waar	  je	  je	  
aan	  moet	  houden	  om	  veilig	  te	  zijn.	  Als	  je	  het	  ego	  loslaat	  ontstaat	  een	  grote	  lege	  
ruimte.	  Dit	  is	  een	  diepgaande	  veiligheid	  in	  het	  veld	  van	  universele	  liefde,	  dat	  dan	  
bodem	  krijgt	  in	  jou.	  Je	  hart	  is	  hierin	  de	  zuivere	  leidraad.	  
	  
Manifesting	  Miracles	  9	  genereert	  in	  jou	  een	  lichtmatrix	  van	  de	  nieuwe	  
liefdesvelden	  voor	  de	  mens.	  De	  kundalini	  energie	  wordt	  geactiveerd	  op	  een	  
nieuwe	  laag	  van	  DNA,	  zodat	  DNA	  hersteld	  wordt	  en	  opnieuw	  geactiveerd.	  De	  
Caduceus,	  de	  twee	  slangen	  door	  de	  ruggengraat,	  krijgen	  een	  andere	  
lichtintensiteit	  en	  richten	  hun	  koppen	  naar	  buiten,	  naar	  het	  universum,	  i.p.v.	  
naar	  elkaar.	  Zij	  genereren	  een	  nieuwe	  balans	  tussen	  materie	  en	  geest.	  We	  
worden	  fijnstoffelijker	  en	  minder	  fysiek.	  De	  reptielbrein	  wordt	  verder	  
geherprogrammeerd	  en	  herschreven	  (zie	  ook	  Manifesting	  Miracles	  8).	  Overleven	  
maakt	  plaats	  voor	  nieuw	  leven	  en	  creativiteit.	  
	  
‘Ik	  omarm	  de	  nieuwe	  liefdes-‐	  en	  levensstroom	  in	  mij	  en	  durf	  elk	  moment	  nieuw	  te	  
zijn.’	  
	  

3.10	  Manifesting	  Miracles	  10	  
	  
Met	  Manifesting	  Miracles	  10	  heb	  je	  toegang	  tot	  je	  eigen	  proces	  van	  creatie	  en	  
manifestatie.	  Hij	  geeft	  focus,	  intentie	  en	  daadkracht.	  Dat	  klinkt	  als	  mannelijke	  
energie.	  Maar	  deze	  creatievorm	  vindt	  plaats	  vanuit	  een	  volledig	  zacht	  liefdesveld	  
dat	  juist	  heel	  vrouwelijk	  en	  ontvangend	  is	  en	  ruimte	  laat	  voor	  toeval	  en	  
synchroniciteit,	  zonder	  in	  te	  leveren	  op	  de	  kracht	  van	  de	  intentie.	  Het	  is	  een	  
nieuwe	  manier	  van	  creëren	  waarin	  samenwerken,	  plezier	  en	  overgave	  een	  
centraal	  middelpunt	  vormen.	  
	  
Manifesting	  Miracles	  10	  ondersteunt	  een	  kind	  (van	  tien)	  in	  dit	  creatieproces	  en	  
zelfsturend	  vermogen	  om	  het	  hele	  proces	  van	  idee	  naar	  manifestatie	  met	  
enthousiasme	  te	  volbrengen.	  Voor	  een	  kind	  is	  daarbij	  co-‐creatie	  met	  andere	  
wezens	  en	  multidimensionaliteit	  vanzelfsprekend	  en	  natuurlijk.	  
Een	  kind	  dat	  een	  dergelijke	  innerlijke	  focus	  heeft,	  heeft	  dus	  nooit	  Ritalin	  nodig.	  
En	  waar	  een	  volwassene	  ditzelfde	  proces	  aangaat,	  kan	  hij	  het	  kind	  waar	  nodig	  
een	  handje	  helpen.	  De	  traditionele	  rolverdeling	  tussen	  kind	  en	  volwassene	  lost	  
op	  en	  wordt	  gelijkwaardig.	  	  
Een	  kind	  neemt	  op	  een	  natuurlijke	  manier	  eigen	  verantwoordelijkheid	  en	  een	  
volwassene	  kan	  nu	  kiezen	  om	  zijn	  verantwoordelijkheidsgevoel	  te	  laten	  gaan.	  
De	  grootste	  klus	  voor	  een	  volwassene	  is	  om	  de	  eigen	  denkkaders	  zo	  te	  
verruimen	  dat	  hij	  of	  zij	  totaal	  voorbij	  zijn	  eigen,	  aangeleerde	  structuur	  gaat	  en	  
zich	  opent	  voor	  oneindig	  veel	  meer	  manieren	  om	  tot	  iets	  te	  komen.	  
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Manifesting	  Miracles	  10	  is	  het	  flesje	  van	  de	  alchemie:	  het	  transformeren	  van	  lood	  
in	  goud.	  In	  het	  openstaan	  voor	  het	  Al,	  vindt	  de	  alchemie	  plaats	  die	  wonderen	  
genereert.	  Manifesting	  Miracles	  10	  traint	  jou	  als	  alchemist	  om	  vanuit	  jouw	  
bronverbinding	  alle	  stappen	  van	  manifestatie	  vanuit	  een	  nieuwe,	  actieve	  
overgave	  te	  doorlopen	  en	  het	  maakt	  je	  verrukt	  en	  verrast	  over	  het	  goud	  dat	  jij	  en	  
anderen	  op	  deze	  wijze	  genereren.	  	  
	  
Bij	  Manifesting	  Miracles	  10	  neemt	  ieder	  mens,	  ieder	  wezen,	  vanuit	  zijn	  eigen	  
bronverbinding	  zijn	  eigen	  plek	  in	  in	  het	  proces	  van	  creatie,	  in	  overeenstemming	  
met	  zijn	  eigen	  talenten	  en	  wensen.	  Er	  is	  gelijkwaardigheid	  in	  co-‐creatie.	  
	  
‘Ik	  erken	  mijn	  kwaliteiten	  en	  zet	  deze	  in	  vanuit	  volledige	  overgave	  en	  zachtheid.’	  
	  

3.11	  Manifesting	  Miracles	  11	  
	  
Manifesting	  Miracles	  11	  is	  lichtvoetig	  en	  grondend	  tegelijkertijd.	  Het	  opent	  je	  
voor	  alle	  verschillende	  lichtsferen	  om	  deze	  te	  onderzoeken	  en	  ervaren.	  En	  zowel	  
het	  ‘lichtvoetige’	  en	  pure	  liefdesveld	  van	  deze	  sferen	  te	  ervaren,	  met	  hoeveel	  
gemak	  en	  vloeibaarheid	  jij	  en	  je	  andere	  zelven	  zich	  bewegen	  en	  communiceren	  
in	  lichthologrammen	  en	  pure	  telepathie.	  Manifesting	  Miracles	  11	  ondersteunt	  je	  
om	  deze	  lichtcoderingen	  dieper	  te	  integreren	  in	  je	  eigen	  lichtlichamen	  zodat	  jij	  
ze	  als	  ‘jou’	  ervaart.	  Wat	  een	  cadeau	  om	  dit	  aan	  jezelf	  te	  geven,	  de	  erkenning	  dat	  je	  
dit	  licht	  bent.	  
Tegelijkertijd	  ondersteunt	  Manifesting	  Miracles	  11	  je	  om	  de	  verbinding	  met	  de	  
3D-‐5D	  te	  houden	  en	  met	  de	  lichtfilamenten	  het	  trillingsgetal	  van	  je	  fysieke	  
lichaam	  te	  verhogen.	  Het	  activeert	  een	  groter	  percentage	  van	  je	  DNA.	  	  Zie	  het	  als	  
een	  resultaat	  van	  het	  doorwerken	  van	  de	  hele	  doos	  Manifesting	  Miracles	  waarbij	  
flesje	  12	  je	  in	  een	  nieuwe	  plek	  in	  het	  grote	  geheel	  plaatst	  en	  nummer	  11	  je	  laat	  
voelen	  wat	  er	  veranderd	  is	  in	  jouw	  relatie	  tot	  de	  lichtsferen	  en	  je	  vermogen	  om	  
meer	  lichtheid	  en	  bewustzijn	  in	  te	  weven	  in	  het	  proces	  van	  manifestatie.	  Waarbij	  
je	  een	  groter	  entree	  hebt	  	  tot	  de	  mogelijkheden	  en	  hulptroepen	  van	  de	  5e	  en	  
hogere	  dimensies.	  
Manifesting	  Miracles	  11	  geeft	  je	  ook	  een	  groter	  perspectief	  op	  jou	  in	  3D-‐5D,	  je	  
andere	  zelven	  en	  de	  relatie	  hiertussen.	  De	  een	  zal	  dit	  zien,	  een	  ander	  zal	  dit	  
voelen.	  
Manifesting	  Miracles	  11	  herstelt	  de	  communicatie	  van	  jouzelf	  met	  je	  
multidimensionele	  delen.	  Het	  ondersteunt	  kinderen	  om	  hun	  nieuwe	  extra	  
sensorische	  gaven	  te	  omarmen.	  Juist	  een	  kind	  van	  11	  jaar,	  op	  de	  grens	  van	  een	  
eerste	  ‘volwassen’	  staat,	  heeft	  de	  neiging	  deze	  gaven	  te	  onderdrukken	  als	  zij	  mee	  
wil	  doen	  in	  de	  wereld	  van	  volwassenen	  die	  dit	  nu	  eenmaal	  ‘allemaal’	  
onderdrukken.	  Hoe	  meer	  volwassenen	  de	  ‘hybride’	  aspecten	  van	  henzelf	  
omarmen,	  hoe	  meer	  zij	  kinderen	  spiegelen	  dat	  deze	  gaven	  een	  grote	  waarde	  
hebben	  in	  ons	  dagelijkse	  leven.	  	  
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Een	  moeder	  die	  zelf	  Manifesting	  Miracles	  11	  inneemt	  bij	  de	  borstvoeding,	  geeft	  
haar	  kind	  een	  heel	  ander	  perspectief	  mee	  in	  het	  omgaan	  met	  heldervoelendheid.	  
	  
‘	  Ik	  omarm	  mijn	  andere	  waarnemingen	  en	  verweef	  ze	  in	  mijn	  dagelijks	  	  
leven	  en	  leef	  een	  veel	  lichter	  bestaan’.	  
	  

3.12	  Manifesting	  Miracles	  12	  
	  
Manifesting	  Miracles	  12	  ondersteunt	  je	  om	  nieuwe	  keuzen	  te	  maken	  in	  contact	  
met	  je	  bron,	  met	  wie	  jij	  bent	  voorbij	  je	  eigen	  karmische	  delen.	  Het	  helpt	  je	  om	  op	  
een	  diep	  level	  je	  eigen	  kwaliteit	  te	  herkennen	  en	  te	  erkennen	  en	  hiermee	  vanuit	  
voortdurend	  contact	  zelfbewust	  te	  handelen.	  Manifesting	  Miracles	  12	  geeft	  
vertrouwen	  in	  je	  eigen	  multidimensionaliteit	  en	  in	  het	  proces	  van	  
synchroniciteit.	  Het	  geeft	  je	  een	  gevoel	  van	  veiligheid,	  gedragenheid	  en	  liefde,	  
waardoor	  je	  de	  volgende	  stap	  in	  het	  ‘onbekende’	  kunt	  maken.	  
Manifesting	  Miracles	  12	  geeft	  je	  een	  gevoel	  van	  ‘volledig	  mens	  zijn’	  en	  het	  geeft	  je	  
een	  nieuw	  gevoel	  van	  gelijkwaardigheid	  en	  vrij	  contact	  met	  andere	  lichtwezens	  
door	  intentie,	  via	  dromen,	  dagbewustzijn	  en	  telepathisch	  contact.	  
	  
In	  de	  sferen	  zijn	  in	  onze	  huid	  onze	  verworvenheden	  zichtbaar	  in	  de	  vorm	  van	  
huidversieringen.	  Andere	  wezens	  herkennen	  dit	  en	  spiegelen	  dit	  aan	  jou.	  Zo	  ziet	  
en	  weet	  iedereen	  wat	  jij	  inmiddels	  verworven	  hebt.	  Manifesting	  Miracles	  12	  
versterkt	  dit	  gevoel	  bij	  je	  omdat	  je	  door	  jouw	  lichaamswijsheid	  ‘weet’	  en	  je	  
lichaam	  resoneert	  op	  dit	  frequentieveld	  met	  blijdschap.	  Herken	  je	  dat	  ‘blije	  
celletjes	  gevoel’?	  
	  
Bij	  Manifesting	  Miracles	  12	  wordt	  het	  veld	  van	  eenheid,	  de	  nieuwe	  	  
liefdesfrequentie,	  heel	  tastbaar	  en	  voelbaar.	  Jouw	  werkelijkheid	  en	  je	  bereik	  
heeft	  zich	  mede	  door	  het	  gebruik	  van	  alle	  vorige	  flesjes	  Manifesting	  Miracles	  al	  
enorm	  uitgebreid.	  Je	  hebt	  een	  veel	  groter	  bereik	  naar	  jouw	  andere	  zelven,	  
sterrenfamilies	  en	  naar	  de	  universele	  velden.	  Jouw	  energie	  is	  vibrerend,	  levend	  
en	  vooral	  uitdijend.	  De	  energie	  straalt	  intense	  rust	  en	  vrede	  uit,	  maar	  ook	  
vreugde	  en	  blijdschap	  vanwege	  de	  hereniging.	  Het	  lijkt	  alsof	  Manifesting	  
Miracles	  12	  vooral	  een	  werking	  heeft	  op	  deze	  Her-‐Eniging.	  Dit	  heeft	  een	  helende	  
werking	  naar	  mensen	  omdat	  zij	  de	  illusie	  van	  afgescheidenheid	  los	  kunnen	  laten.	  
Het	  is	  tevens	  een	  heling	  naar	  lichtwezens	  die	  niet	  geïncarneerd	  zijn.	  Zij	  kunnen	  
zich	  nu	  bewust	  herenigen	  met	  hun	  zielengroep	  en	  kunnen	  het	  groepsproces	  van	  
ascentie	  ingaan.	  Dat	  is	  de	  nieuwe	  vorm	  van	  ascenderen.	  
	  
‘Ik	  ervaar	  mijn	  multidimensionele	  staat,	  mijn	  vleugels,	  vrijheid.’	  
	  


